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6.62.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .................. 857
6.62.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1 ........ 861
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6.62.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ....................... 865
6.62.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............... 869
6.62.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............... 874
6.63 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Cozinha - 062.096.1................................ 877
6.63.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ....................... 879
6.64 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Ensino Infantil - 062.096.1 ..................... 890
6.64.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1......................... 891
6.64.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 894
6.64.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 .................................... 898
6.65 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Higienização e Limpeza - 062.096.1 ..... 900
6.65.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 901
6.65.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................... 907
6.66 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Administrativo 062.096.1 ............................................................................................................. 914
6.66.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1 ........ 916
6.66.2 Função: Educador(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ..................... 919
6.66.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............... 927
6.67 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Cozinha - 062.096.1 931
6.67.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ....................... 933
6.68 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Ensino Infantil 062.096.1 ............................................................................................................. 944
6.68.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1......................... 946
6.68.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 948
6.68.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 .................................... 952
6.69 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Higienização e Limpeza
- 062.096.1 ........................................................................................................... 954
6.69.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 955
6.69.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................... 961
6.70 Setor: CMEI Morro Alto/Administrativo - 062.094.1 ................................. 968
6.70.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .................. 970
6.70.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ....................... 973
.70.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 981
6.71 Setor: CMEI Morro Alto/Cozinha - 062.094.2 ............................................ 985
6.71.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ....................... 987
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6.72 Setor: CMEI Morro Alto/Ensino Infantil - 062.094.3 ................................. 998
6.72.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1000
6.73.1 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1003
6.74 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Administrativo - 062.115.1 .............. 1010
6.74.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1012
6.74.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1. .................... 1015
6.74.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1019
6.74.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1023
6.75 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Cozinha - 062.115.1 ......................... 1027
6.75.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1029
6.76 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Educação Infantil - 062.115.1 ......... 1040
6.76.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1042
6.76.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................... 1044
6.77 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Higienização e Limpeza - 062.115.1
........................................................................................................................... 1047
6.77.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1049
6.78 Setor: CMEI Otacilia Rodrigues/Administrativo - 062.043 .................... 1062
6.78.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1 ...... 1064
6.79 Setor: CMEI Otacilia Rodrigues/Higienização e Limpeza - 062.243 ..... 1067
6.79.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1069
6.80 Setor: CMEI Planalto/Administrativo - 062.237.1 ................................... 1075
6.80.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1077
.80.2 Função: Educador(a) Diretor (a) - CBO: 331105 GFIP: 1 .................... 1080
6.81 Setor: CMEI Planalto/Cozinha - 062.237.1 .............................................. 1092
6.81.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1094
6.82 Setor: CMEI Planalto/Educação Infantil - 062.237.1 .............................. 1105
6.82.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1107
6.83 Setor: CMEI Planalto/Higienização e Limpeza - 062.237.1 .................... 1112
6.83.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1114
6.83.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1121
6.84 Setor: CMEI Primavera/Administrativo - 062.096 .................................. 1127
6.84.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1129
6.84.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1 ...... 1132
6.84.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ..................... 1136
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6.84.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1145
6.85 Setor: CMEI Primavera/Cozinha - 062.096 ............................................. 1148
6.85.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1150
6.86 Setor: CMEI Primavera/Ensino Infantil - 062.096 ................................... 1161
6.86.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1163
6.86.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................... 1165
6.87 Setor: CMEI Primavera/Higienização e Limpeza - 062.096 ................... 1168
6.87.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1170
6.87.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1177
6.88 Setor: CMEI Princesinha/Administrativo - 0062.082.1 .......................... 1183
6.88.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1185
6.88.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ..................... 1188
6.88.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1193
6.88.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1196
6.89 Setor: CMEI Princesinha/Cozinha - 062.082.2........................................ 1200
6.89.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1202
6.90 Setor: CMEI Princesinha/Ensino Infantil - 062.082.3 ............................. 1213
6.90.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1215
6.90.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................... 1221
6.91 Setor: CMEI Princesinha/Higienização e Limpeza - 063.082 ................ 1223
6.91.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1224
6.91.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1231
6.92 Setor: CMEI Rebouças/Administrativo - 062.229.1................................ 1238
6.92.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1240
6.92.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ..................... 1246
6.92.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1249
6.92.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1254
6.93 Setor: CMEI Rebouças/Cozinha - 062.229.1 ........................................... 1257
6.93.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1259
6.94 Setor: CMEI Rebouças/Educação Infantil - 062.229.1 ........................... 1270
6.94.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1272
6.94.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................... 1275
6.95 Setor: CMEI Rebouças/Higienização e Limpeza - 062.229.1 ................ 1277
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6.95.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1279
6.95.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1286
6.96 Setor: CMEI Repinho/Administrativo - 062.096 ..................................... 1292
6.96.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 ................ 1294
6.96.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ..................... 1298
6.96.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1302
6.96.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ............. 1306
6.97 Setor: CMEI Repinho/Cozinha - 062.096 ................................................ 1309
6.97.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 1311
6.98 Setor: CMEI Repinho/Ensino Infantil - 062.096 ...................................... 1322
6.98.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1....................... 1324
6.98.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................... 1327
6.99 Setor: CMEI Repinho/Higienização e Limpeza - 062.096 ...................... 1329
6.99.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1331
6.99.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 1343
6.100 Setor: CMEI Residencial 2000/Administrativo - 062.240.1 .................. 1354
6.100.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1356
6.100.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1360
6.100.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1364
6.100.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1368
6.101 Setor: CMEI Residencial 2000/Cozinha - 062.240.1 ............................. 1371
6.101.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1373
6.102 Setor: CMEI Residencial 2000/Educação Infantil - 062.240.1 ............. 1384
6.102.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1386
6.102.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1389
6.103 Setor: CMEI Residencial 2000/Higienização e Limpeza - 062.240.1 ... 1391
6.103.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1393
6.103.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1400
6.104 Setor: CMEI Santa Terezinha/Administrativo - 062.080.1 ................... 1406
6.104.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1408
6.104.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1 .... 1412
6.104.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1416
6.104.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1420
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6.104.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1424
6.105 Setor: CMEI Santa Terezinha/Cozinha - 062.080.2 .............................. 1427
6.105.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1429
6.106 Setor: CMEI Santa Terezinha/Ensino Infantil - 062.080.3 .................... 1440
6.106.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1442
6.106.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1445
6.106.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1448
6.107 Setor: CMEI Santa Terezinha/Higienização e Limpeza - 062.080.4 .... 1450
6.107.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1452
6.107.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1459
6.108 Setor: CMEI Santana/Administrativo - 062.096.1 ................................. 1465
6.108.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1467
6.108.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1471
6.108.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1475
6.108.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1479
6.109 Setor: CMEI Santana/Cozinha - 062.096.1 ............................................ 1482
6.109.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1484
6.110 Setor: CMEI Santana/Educação Infantil - 062.096.1 ............................ 1495
6.110.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1497
6.110.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1500
6.111 Setor: CMEI Santana/Higienização e Limpeza - 062.096.1 .................. 1502
6.111.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1503
6.111.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1510
6.112 Setor: CMEI São Cristóvão/Administrativo - 062.228.1 ....................... 1516
6.112.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1518
6.112.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1522
6.112.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1526
6.112.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1530
6.113 Setor: CMEI São Cristóvão/Cozinha - 062.228.1 .................................. 1533
6.113.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1535
6.114 Setor: CMEI São Cristóvão/Educação Infantil - 062.228.1 .................. 1546
6.114.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1548
6.114.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1551
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6.115 Setor: CMEI São Cristóvão/Higienização e Limpeza - 062.228.1........ 1553
6.115.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1555
6.115.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1562
6.116 Setor: CMEI Tokraski/Administrativo - 062.096.1 ................................ 1568
6.116.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1570
6.116.2 Função: Educador(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 1574
6.116.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1578
6.116.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1582
6.117 Setor: CMEI Tokraski/Cozinha - 062.096.1 ........................................... 1585
6.117.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1587
6.118 Setor: CMEI Tokraski/Educação Infantil - 062.096.1 ........................... 1598
6.118.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1600
6.118.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1603
6.119 Setor: CMEI Tokraski/Higienização e Limpeza - 062.096.1 ................. 1605
6.119.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1607
6.119.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1614
6.120 Setor: CMEI Vila Bela/Administrativo - 062.098.1 ................................ 1620
6.120.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1622
6.120.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1626
6.120.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1630
6.120.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1634
6.121 Setor: CMEI Vila Bela/Cozinha - 062.098.1 ........................................... 1637
6.121.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1639
6.122 Setor: CMEI Vila Bela/Ensino Infantil - 062.098.1 ................................ 1650
6.122.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1652
6.122.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1655
6.123 Setor: CMEI Vila Bela/Higienização e Limpeza - 062.098.1 ................. 1657
6.123.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1659
6.123.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1666
6.124 Setor: CMEI Vila Carli/Administrativo - 062.096.1 ............................... 1672
6.124.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1674
6.124.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1678
6.124.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1682
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6.124.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1686
6.125 Setor: CMEI Vila Carli/Cozinha - 062.096.1........................................... 1689
6.125.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1691
6.126 Setor: CMEI Vila Carli/Educação Infantil - 062.096.1 ........................... 1702
6.126.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1704
6.126.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1717
6.127 Setor: CMEI Vila Carli/Higienização e Limpeza - ................................. 1729
6.127.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1731
6.127.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1738
6.128 Setor: CMEI Vitória/Administrativo - 062.100.1.................................... 1744
6.128.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1746
6.128.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1750
6.128.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1754
6.128.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1758
6.129 Setor: CMEI Vitória/Cozinha - 062.100.1 ............................................... 1761
6.129.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1763
6.130 Setor: CMEI Vitória/Ensino Infantil - 062.100.1 .................................... 1774
6.130.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1776
6.130.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1779
6.131 Setor: CMEI Vitória/Higienização e Limpeza - 062.100.1 .................... 1781
6.131.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1783
6.131.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1790
6.132 Setor: CMEI Xarquinho/Administrativo - 062.096 ................................ 1796
6.132.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 1798
6.132.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1802
6.132.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1806
6.132.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 1810
6.133 Setor: CMEI Xarquinho/Cozinha - 062.096 ........................................... 1813
6.133.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1815
6.134 Setor: CMEI Xarquinho/Educação Infantil - 062.096 ........................... 1826
6.134.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 1828
6.134.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1................. 1831
6.135 Setor: CMEI Xarquinho/Higienização e Limpeza - 062.096 ................. 1833
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6.135.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1 ................. 1835
6.135.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1842
6.136 Setor: Departamento de Execução Orçamentária - 061.007.1 ............ 1848
6.136.1 Função: Assessor(a) A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1 ........................... 1850
6.136.2 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 1854
6.136.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 1858
6.136.4 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1862
6.136.5 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1 ................... 1866
6.137 Setor: Departamento de Informática Educativa - 061.011.1 ............... 1869
6.137.1 Função: Assessor(a) A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1 ........................... 1871
6.137.2 Função: Educador Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1 .......................... 1875
6.137.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1................................. 1879
6.137.4 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 1883
6.137.5 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1 ................... 1887
6.138 Setor: Departamento de Legislação e Processos Educacionais 061.010.1 ........................................................................................................... 1890
6.138.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1892
6.138.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1896
6.138.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1900
6.138.4 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 1904
6.138.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1 ....... 1908
6.139 Setor: Departamento de Merenda Escolar - 061.012.1 ........................ 1911
6.139.1 Função: Engenheiro de Alimentos - CBO: 222205 GFIP: 1 ............. 1913
6.139.2 Função: Nutricionista - CBO: 223710 GFIP: 1 ................................. 1917
6.139.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................ 1921
6.139.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1 ................... 1926
6.139.5 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 1930
6.140 Setor: Departamento de Recursos Humanos e Informações Escolares 061.002.1 ........................................................................................................... 1940
6.140.1 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 1942
6.140.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1 ................... 1946
6.140.3 Função: Servente de Limpeza - CBO: 717020 GFIP: 1 ................... 1950
6.141 Setor: Departamento de Transporte Escolar - 061.008.1 .................... 1957
6.141.1 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782305 GFIP: 1 ....... 1959
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6.141.2 Função: Motorista de Veículos Pesados - CBO: 782305 GFIP: 1.... 1963
6.141.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 1967
6.141.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1 ................... 1971
6.142 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Administrativo 062.034 .............................................................................................................. 1974
6.142.1 Função: Atendente Posto Telefônico - CBO: 331105 GFIP: 1 ......... 1976
6.142.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 1980
6.142.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 1984
6.142.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 1988
6.143 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Cozinha - 062.034
........................................................................................................................... 1991
6.143.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 1993

6.144 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Educação 062.034 .............................................................................................................. 2004
6.144.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2006
6.145 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 062.034............................................................................................. 2008
6.145.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2010
6.146 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Administrativo - 062.073
........................................................................................................................... 2016
6.146.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2018
6.146.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2022
6.146.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2026
6.147 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Cozinha - 062.073 ........ 2029
6.147.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2031

6.148 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Educação - 062.073 ..... 2042
6.148.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2044
6.149 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Higienização e Limpeza 062.073 .............................................................................................................. 2046
6.149.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2048
6.150 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Administrativo 061.071 .............................................................................................................. 2054
6.150.1 Função: Educador (a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1..................... 2056
6.150.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2060
6.150.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2064
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6.150.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2068
6.151 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Cozinha - 061.071
........................................................................................................................... 2071
6.151.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2073

6.152 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Educação 061.071 .............................................................................................................. 2084
6.152.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2086
6.153 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 061.071............................................................................................. 2088
6.153.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2090
6.154 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Administrativo - 062.072
........................................................................................................................... 2096
6.154.1 Função: Orientador (a) Educacional (a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ..... 2098
6.154.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2102
6.154.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2106
6.154.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2110
6.155 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Cozinha - 062.072 ..... 2113
6.155.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2115

6.156 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Educação - 062.072 .. 2126
6.156.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2128
6.157 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Higienização e Limpeza 062.072 .............................................................................................................. 2130
6.157.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2132
6.158 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Administrativo - 061.045 .. 2138
6.158.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 2140
6.158.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2144
6.158.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2148
6.158.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2152
6.159 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Cozinha - 061.045.............. 2155
6.159.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2157
6.160 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Educação - 061.045........... 2168
6.160.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2170
6.161 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Higienização e Limpeza 061.045 .............................................................................................................. 2172
6.161.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2174
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6.162 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Administrativo - 061.056.1 . 2180
6.162.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2182
6.162.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2186
6.162.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2190
6.163 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Cozinha - 061.056.1 ............ 2193
6.163.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2195

6.164 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Educação - 061.056.1 ......... 2206
6.164.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2208
6.165 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Higienização e Limpeza 061.056.1 ........................................................................................................... 2210
6.165.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2212
6.166 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Administrativo - 061.062
........................................................................................................................... 2218
6.166.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 .......... 2220
6.166.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2224
6.166.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2228
6.166.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2232
6.167 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Cozinha - 061.062 ...... 2235
6.167.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2237

6.168 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Educação - 061.062 ... 2248
6.168.1 Função: Professor(a)

- CBO: 331105 GFIP: 1 ............................ 2250

6.169 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Higienização e Limpeza 061.062 .............................................................................................................. 2252
6.169.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2254
6.170 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Administrativo - 062.051
........................................................................................................................... 2260
6.170.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 331105 GFIP: 1 .................. 2262
6.170.2 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 2266
6.170.3 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2270
6.170.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2274
6.170.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2278
6.171 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Cozinha - 062.051 ......... 2281
6.171.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2283
6.172 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Educação - 062.051 ...... 2294
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6.172.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2296
6.173 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Higienização e Limpeza 062.051 .............................................................................................................. 2298
6.173.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2300
6.174 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Administrativo - 062.072.2
........................................................................................................................... 2306
6.174.1 Função: Orientador (a) Educacional (a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ..... 2308
6.174.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2312
6.174.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2316
6.174.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2320
6.175 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Cozinha - 062.072.2 ..... 2323
6.175.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2325

6.176 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Educação - 062.072.2 .. 2336
6.176.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2338
6.177 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Higienização e Limpeza 062.072.2 ........................................................................................................... 2340
6.177.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2342
6.178 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Administrativo - 062.065
........................................................................................................................... 2348
6.178.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2350
6.178.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2354
6.178.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2358
6.179 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Cozinha - 062.065 ....... 2361
6.179.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2363

6.180 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Educação - 062.065 .... 2374
6.180.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................ 2376
6.181 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Higienização e Limpeza 062.065 .............................................................................................................. 2378
6.181.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2380
6.182 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Administrativo - 061.055.1
........................................................................................................................... 2386
6.182.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2388
6.182.2 Função: Professor(a) Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105
GFIP: 1 ........................................................................................................... 2392
6.182.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2396
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6.183 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Cozinha - 061.055.2 ......... 2399
6.183.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2401
6.184 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Educação - 061.055.3 ...... 2412
6.184.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2414
6.185 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Higienização e Limpeza 061.055.4 ........................................................................................................... 2416
6.185.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 2418
6.186 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Administrativo - 061.031
........................................................................................................................... 2424
6.186.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2426
6.186.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2430
6.186.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2434
6.187 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Cozinha - 061.031 ...... 2437
6.187.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2439
6.188 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Educação - 061.031 ... 2450
6.188.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2452
6.189 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Higienização e Limpeza 061.031 .............................................................................................................. 2454
6.189.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2456
6.190 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Administrativo - 061.074 .... 2462
6.190.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2464
6.190.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2468
6.190.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2472
6.191 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Cozinha - 061.074 ............... 2475
6.191.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2477

6.192 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Educação - 061.074 ............ 2488
6.192.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2490
6.193 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Higienização e Limpeza 061.074 .............................................................................................................. 2492
6.193.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2494
6.194 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Administrativo - 061.048 .......... 2500
6.194.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2502
6.194.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2506
6.194.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2510
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6.195 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Cozinha - 061.048 ..................... 2513
6.195.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2515

6.196 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Educação - 061.048 .................. 2526
6.196.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2528
6.197 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Higienização e Limpeza - 061.048
........................................................................................................................... 2530
6.197.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2532
6.198 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Administrativo - ....... 2538
6.198.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 2540
6.198.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2544
6.198.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2548
6.198.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2552
6.199 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Cozinha -................... 2555
6.199.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2557
6.200 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Educação -................ 2568
6.200.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2570
6.201 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Higienização e Limpeza ........................................................................................................................... 2572
6.201.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2573
6.202 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Administrativo - 061.052.. 2579
6.202.1 Função: Professor(a) Auxiliar de Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
........................................................................................................................ 2581
6.202.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2585
6.202.3 Função: Professor(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 2589
6.202.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2593
6.202.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2597
6.203 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Cozinha - 061.052 ............. 2600
6.203.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2602
6.204 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Educação - 061.052 .......... 2613
6.204.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2615
6.205 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Higienização e Limpeza 061.052 .............................................................................................................. 2617
6.205.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2619
6.206 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Administrativo - 062.057
........................................................................................................................... 2626
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 24

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

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

6.206.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2628
6.206.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2632
6.206.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2636
6.207 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Cozinha - 062.057 ....... 2639
6.207.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2641

6.208 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Educação - 062.057 .... 2652
6.208.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2654
6.209 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Higienização e Limpeza 062.057 .............................................................................................................. 2656
6.209.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2658
6.210 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Administrativo - 062.054 .... 2664
6.210.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 .......... 2666
6.210.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2670
6.210.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2674
6.210.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2678
6.211 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Cozinha - 062.054 ............... 2681
6.211.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2683

6.212 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Educação - 062.054 ............ 2694
6.212.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2696
6.213 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Higienização e Limpeza 062.054 .............................................................................................................. 2698
6.213.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2700
6.214 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Administrativo - 061.038 ........ 2706
6.214.1 Função: Atendente Posto Telefônicp - CBO: 331105 GFIP: 1 ......... 2708
6.214.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2712
6.214.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2716
6.214.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2720
6.215 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Cozinha - 061.038 ................... 2723
6.215.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2725

6.216 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Educação - 061.038 ................ 2736
6.216.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2738
6.217 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Higienização e Limpeza - 061.038
........................................................................................................................... 2740
6.217.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2742
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6.218 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Administrativo - 061.049 2748
6.218.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1...................... 2750
6.218.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2754
6.218.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2758
6.218.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2762
6.219 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Cozinha - 061.049........... 2765
6.219.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2767
6.220 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Educação - 061.049........ 2778
6.220.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2780
6.221 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Higienização e Limpeza 061.049 .............................................................................................................. 2782
6.221.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2783
6.222 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Administrativo 062.037 .............................................................................................................. 2789
6.222.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2791
6.222.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2795
6.222.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2799
6.223 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Cozinha - 062.037 2802
6.223.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2804

6.224 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Educação - 062.037
........................................................................................................................... 2815
6.224.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2817
6.225 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Higienização e
Limpeza - 060.037............................................................................................. 2819
6.225.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2821
6.226 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Administrativo - 061.039.1
........................................................................................................................... 2827
6.226.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2829
6.226.2 Função: Professor(a) Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105
GFIP: 1 ........................................................................................................... 2833
6.226.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2837
6.227 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Cozinha - 061.039.1....... 2840
6.227.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2842
6.228 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Educação - 061.039.1 .... 2853
6.228.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2855
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6.229 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Higienização e Limpeza 061.039.1 ........................................................................................................... 2857
6.229.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 .................. 2858
6.230 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Administrativo - 062.50 ... 2864
6.230.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 2866
6.230.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2870
6.230.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2874
6.230.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2878
6.231 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Cozinha - 062.50 .............. 2881
6.231.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2883
6.232 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Educação - 061.050 ......... 2894
6.232.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1...................... 2897
6.232.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2900
6.233 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Higienização e Limpeza 062.096 .............................................................................................................. 2902
6.233.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2904
6.234 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Administrativo 061.063.1 ........................................................................................................... 2910
6.234.1 Função: Professor(a) Auxiliar Administrativo - CBO: 331105 GFIP: 1
........................................................................................................................ 2913
6.234.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2917
6.234.3 Função: Professor(a) Supervisor(a) Gestão - CBO: 331105 GFIP: 1
........................................................................................................................ 2921
6.234.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2925
6.235 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Cozinha - 061.063.2
........................................................................................................................... 2928
6.235.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2930
6.236 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Educação 061.063.3 ........................................................................................................... 2941
6.236.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1................................. 2943
6.236.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2946
6.236.3 Função: Professor(a) Apoio - CBO: 331105 GFIP: 1 ....................... 2949
6.237 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 061.063.4.......................................................................................... 2951
6.237.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2953
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6.238 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Administrativo - 061.123 ..... 2959
6.238.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 2961
6.238.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 2965
6.238.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 2969
6.239 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Cozinha - 061.123 ................ 2972
6.239.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 2974

6.240 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Educação - 061.123 ............. 2985
6.240.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 2987
6.241 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Higienização e Limpeza 061.123 .............................................................................................................. 2989
6.241.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 2991
6.242 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Administrativo - 062.060
........................................................................................................................... 2997
6.242.1 Função: Professor(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 2999
6.242.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3003
6.242.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP:
1 ...................................................................................................................... 3007
6.243 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Cozinha - 062.060 ... 3010
6.243.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3012
6.244 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Educação - 062.060 3023
6.244.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3026
6.245 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Higienização e Limpeza
- 062.060 ............................................................................................................ 3028
6.245.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3030
6.246 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Administrativo - 061.061 .... 3036
6.246.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 3038
6.246.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3042
6.246.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3046
6.246.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3050
6.247 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Cozinha - 061.061 ............... 3053
6.247.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3055
6.248 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Educação - 061.061 ............ 3066
6.248.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3068
6.249 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Higienização e Limpeza 061.061 .............................................................................................................. 3070
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6.249.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3072
6.250 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Administrativo - 062.044 ......... 3078
6.250.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3080
6.250.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3084
6.250.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3088
6.251 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Cozinha - 062.044 .................... 3091
6.251.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3093

6.252 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Educação - 062.044 ................. 3104
6.252.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3106
6.253 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Higienização e Limpeza - 062.044
........................................................................................................................... 3108
6.253.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3110
6.254 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Administrativo 062.040.1 ........................................................................................................... 3116
6.254.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3118
6.254.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3122
6.254.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3126
6.255 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Cozinha - 062.040.1
........................................................................................................................... 3129
6.255.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3131

6.256 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Educação - 062.040.1
........................................................................................................................... 3142
6.256.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3144
6.257 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Higienização e
Limpeza - 062.040.1.......................................................................................... 3146
6.257.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3148
6.258 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Administrativo - 061.035
........................................................................................................................... 3154
6.258.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3156
6.258.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3160
6.258.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3164
6.259 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Cozinha - 061.035 ........ 3167
6.259.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3169
6.260 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Educação - 061.035 ..... 3180
6.260.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3182
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6.261 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Higienização e Limpeza 061.035 .............................................................................................................. 3184
6.261.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3186
6.262 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Administrativo 062.047 .............................................................................................................. 3192
6.262.1 Função: Guardião(ã) - CBO: 517420 GFIP: 1 .................................. 3195
6.262.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3199
6.262.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3203
6.262.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3207
6.263 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Cozinha - 062.047 .. 3210
6.263.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3212
6.264 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Educação - 062.047
........................................................................................................................... 3223
6.264.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3225
6.265 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Higienização e Limpeza
- 062.047 ............................................................................................................ 3227
6.265.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3229
6.266 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Administrativo 061.032 .............................................................................................................. 3235
6.266.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1...................... 3237
6.266.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3241
6.266.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3245
6.266.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3249
6.267 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Cozinha - 061.032
........................................................................................................................... 3252
6.267.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3254
6.268 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Educação - 061.032
........................................................................................................................... 3265
6.268.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1................................. 3267
6.268.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3270
6.269 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Higienização e
Limpeza - 061.032............................................................................................. 3272
6.269.1 Função: Auxiliar Operacional - CBO: 514320 GFIP: 1 ..................... 3274
6.269.2 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3281
6.270 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Administrativo - 062.046........ 3287
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6.270.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3289
6.270.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3293
6.270.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3297
6.271 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Cozinha - 062.046 ................... 3300
6.271.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3302

6.272 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Educação - 062.046 ................ 3313
6.272.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3315
6.273 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Higienização e Limpeza - 062.046
........................................................................................................................... 3317
6.273.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3319
6.274 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Administrativo - 062.075.... 3325
6.274.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3327
6.274.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3331
6.274.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3335
6.275 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Cozinha - 062.075 ............... 3338
6.275.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3340

6.276 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Educação - 062.075 ............ 3351
6.276.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3353
6.277 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Higienização e Limpeza 062.075 .............................................................................................................. 3355
6.277.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3357
6.278 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Administrativo - 062.046 . 3363
6.278.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 ........... 3365
6.279 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Cozinha - 062.046 ............ 3368
6.279.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3370
6.280 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Educação - 062.045 ......... 3381
6.280.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3383
6.281 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Higienização e Limpeza 0062.046 ............................................................................................................ 3385
6.281.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3387
6.282 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Administrativo 061.030.1 ........................................................................................................... 3393
6.282.1 Função: Orientador(a) Educacional Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP:
1 ...................................................................................................................... 3396
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6.282.2 Função: Professor(a) Auxiliar de Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
........................................................................................................................ 3400
6.282.3 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3404
6.283 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Cozinha - 061.030.2
........................................................................................................................... 3407
6.283.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3409
6.284 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Educação - 061.030.3
........................................................................................................................... 3420
6.284.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3422
6.285 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Higienização e
Limpeza - 061.030.4.......................................................................................... 3424
6.285.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3426
6.286 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Administrativo - 062.043 .. 3432
6.286.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3434
6.286.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3438
6.286.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3442
6.287 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Cozinha - 062.043 ............. 3445
6.287.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3447

6.288 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Educação - 062.043 .......... 3458
6.288.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3460
6.289 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Higienização e Limpeza 062.043 .............................................................................................................. 3462
6.289.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3464
6.290 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Administrativo - 062.041 ... 3470
6.290.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 3472
6.290.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3476
6.290.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3480
6.290.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3484
6.291 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Cozinha - 062.041 .............. 3487
6.291.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3489

6.292 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Educação - 062.041 ........... 3500
6.292.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3502
6.293 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Higienização e Limpeza 062.041 .............................................................................................................. 3504
6.293.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3506
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6.294 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Administrativo - 062.064.1 ........ 3512
6.294.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3514
6.294.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3518
6.294.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3522
6.295 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Cozinha - 062.064.1 ................... 3525
6.295.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3527
6.296 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Educação - 061.064.1 ................ 3538
6.296.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3540
6.297 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Higienização e Limpeza - 062.064.1
........................................................................................................................... 3542
6.297.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3544
6.298 Setor: Escola Municipal São José/Administrativo - 061.069 .............. 3550
6.298.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3552
6.298.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3556
6.298.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3560
6.299 Setor: Escola Municipal São José/Cozinha - 061.069 ......................... 3563
6.299.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3565
6.300 Setor: Escola Municipal São José/Educação - 061.069 ...................... 3576
6.300.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3578
6.301 Setor: Escola Municipal São José/Higienização e Limpeza - 061.069
........................................................................................................................... 3580
6.301.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3582
6.302 Setor: Escola Municipal São Pedro/Administrativo - 061.033 ............ 3588
6.302.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3590
6.302.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3594
6.302.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3598
6.303 Setor: Escola Municipal São Pedro/Cozinha - 061.033 ....................... 3601
6.303.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3603

6.304 Setor: Escola Municipal São Pedro/Educação - 061.033 .................... 3614
6.304.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3616
6.305 Setor: Escola Municipal São Pedro/Higienização e Limpeza - 061.033
........................................................................................................................... 3618
6.305.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3620
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6.306 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Administrativo 061.076 .............................................................................................................. 3626
6.306.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1 .............. 3628
6.306.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3632
6.306.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3636
6.306.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3640
6.307 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Cozinha - 062.076 . 3643
6.307.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3645
6.308 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Educação - 061.076
........................................................................................................................... 3656
6.308.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3658
6.309 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Higienização e
Limpeza - 062.076............................................................................................. 3660
6.309.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3662
6.310 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Administrativo - 062.042........... 3668
6.310.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1 .......... 3670
6.310.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3674
6.310.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3678
6.310.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3682
6.311 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Cozinha - 062.042 ...................... 3685
6.311.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3687

6.312 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Educação - 062.042 ................... 3698
6.312.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3700
6.313 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Higienização e Limpeza - 062.042
........................................................................................................................... 3702
6.313.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3704
6.314 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Administrativo - 062.036 ......... 3710
6.314.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................. 3712
6.314.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1 ................... 3716
6.314.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ....... 3720
6.315 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Cozinha - 062.036 .................... 3723
6.315.1 Função: Servente de Limpeza

- CBO: 514320 GFIP: 1 ................ 3725

6.316 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Educação - 062.036.................. 3736
6.316.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3738
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6.317 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Higienização e Limpeza - 062.036
........................................................................................................................... 3740
6.317.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1 ................... 3742
6.318 Setor: Gabinete Secretaria de Educação e Cultura - 061.001.1.......... 3748
6.318.1 Função: Professor - CBO: 231305 GFIP: 1 ..................................... 3751
6.318.2 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1 ................................. 3755
6.318.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1 ................................. 3759
6.318.4 Função: Supervisor Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1 ........... 3763
6.318.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1 ....... 3767
6.318.6 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1 ....... 3771
7 CONCEITOS DE ACIDENTES .......................................................................... 3775
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1 INTRODUÇÃO

Atendendo ao pedido do Município de Guarapuava , com sede localizada na
rua Brigadeiro Rocha 2777,

- Centro - Guarapuava - PR e, considerando o

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

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

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

Página: 37

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

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

3 DA METODOLOGIA

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

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

Página: 38

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

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

4 DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (Sonus)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18012031 / Certificado n°: 68.883.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (Sonus)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18012028 / Certificado n°: 68.884.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Bomba de Amostragem (Accura)
Fabricante/Marca: Criffer
Calibração: 08/02/2018
Nº série: 18014002 / Certificado n°: 68.885.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev. A
Instrumento/Modelo: Bomba de Amostragem de Poeira e Gases (SKC 44-XR)
Fabricante/Marca: SKC
Calibração: 24/10/2017
Nº série: 118185 / Certificado n°: M2279/2017
Procedimento de Calibração: IC-52
Instrumento/Modelo: Calibrador de Fluxo Digital para Bomba de Amostragem (TSI4100)
Fabricante/Marca: TSI
Calibração: 24/10/2017
Nº série: 41461351007 / Certificado n°: M2280/2017
Procedimento de Calibração: IC-52
Instrumento/Modelo: Calibrador Acústico (887-2)
Fabricante/Marca: Simpson
Calibração: 23/11/2017
Nº série: 73804 / Certificado n°: 67.869.A-11.17
Procedimento de Calibração: PCA-006 - Rev.B
Instrumento/Modelo: Detector de 4 Gases
Fabricante/Marca: BW Technologies / GasAlert MicroChip XT
Calibração: 26/02/2018
Nº série: KA414-1104158 / Certificado n°: 69.066.A-02.18
Procedimento de Calibração: PCA-007 - Rev.A
Instrumento/Modelo: Dosímetro de Ruído (DOS-600)
Fabricante/Marca: Instrutherm
Calibração: 11/04/2018
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Nº série: 120800373 / Certificado n°: I0822/2018
Procedimento de Calibração: IC-50
Instrumento/Modelo: Medidor de Estresse Térmico (TGD-200)
Fabricante/Marca: Instrutherm
Calibração: 12/07/2018
Nº série: 14102901080836 / Certificado n°: 89542/18
Procedimento de Calibração: PCI - 003 - Rev. 5
Instrumento/Modelo: Medidor de Vibração (VIB008)
Fabricante/Marca: 01dB
Calibração: 11/06/2018
Nº série: 10396 / Certificado n°: RBC5-10388-467
Procedimento de Calibração: IT-943 - ISO16063-21
Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 11/04/2018
Nº série: 040371 / Certificado n°: I0821/2018
Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 06/04/2018
Nº série: 040373 / Certificado n°: I0790/2018
Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
Modelo: Medidor Multifunção (IP-233)
Fabricante: IMPAC
Calibração: 11/04/2018
Nº série: 043211 / Certificado n°: I0820/2018
Procedimento de Calibração: IC-45 e IC-46
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5 CARACTERÍSTICAS DO REQUERENTE
Razão Social: Município de Guarapuava
C.N.P.J.: 76.178.037/0001-76
Endereço: rua Brigadeiro Rocha, 2777, , Centro
Cidade: Guarapuava - PR
Fone: (42) 3621-3063
Responsável: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Grau de Risco: 1
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6 CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES DE TRABALHO
..
6.1 Setor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 062.040
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; teto em laje; janelas em
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; piso em laje com
acabamento em tacos de madeira, alguns locais possuem acabamento em
cerâmica; portas de acesso interno em madeira. Algumas salas de aula possuem
ventilação natural complementada com ventiladores.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.1.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 239410 GFIP: 1.
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de Iluminação:= 362 lx

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.1.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
11
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
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agente associado à atividade.
.
..
6.2 Setor: CEI Lar Escola Retiro Feliz/Administrativo - 062.081.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Orientação:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira,
algumas estruturas com piso em cerâmica (fase de reforma); forro feito com
revestimento em madeira, algumas partes em forro de PVC branco; janelas com
estruturas metálicas e vidro liso transparente; portas internas em madeira, algumas
portas em vidro temperado com estruturas metálicas.
Lactário:
Paredes em alvenaria complementada com revestimento em cerâmica; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; forro de PVC branco; janelas com
estruturas metálicas e vidro liso transparente; portas internas em madeira;
ventilação natural complementada com ventilador de teto.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
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c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.2.1 Função: Agente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atender, recepcionar, controlar visitantes internos e/ou
externos; digitar ou datilografar atos, relatórios e documentos administrativos, bem
como conferi-los; arquivar processos, publicações e documentos diversos de
interesse da unidade administrativa; autuar documentos e preencher fichas de
registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos
superiores competentes; preencher fichas e formulários e elaborar relações,
quadros, tabelas relatórios e outros documentos administrativos, realizando os
levantamentos necessários, conferindo informações e documentos originais;
realizar protocolos e encaminhá-los; executar rotinas pertinentes à secretaria, como
a organização e manutenção de prontuários e documentos; executar outras
atribuições correlatas e afins solicitadas por ordem superior.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra no regime de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 152 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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.

6.2.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.

Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.2.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.2.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 61

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

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

Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.3 Setor: CEI Lar Escola Retiro Feliz/Cozinha - 062.081
.
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Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria complementada com revestimento cerâmica; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; forro de PVC branco; janelas com
estruturas metálicas e vidro liso transparente; portas internas em madeira;
ventilação natural.
Refeitório:
Paredes em alvenaria complementada com revestimento cerâmica; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; forro de PVC branco; janelas com
estruturas metálicas e vidro liso transparente; portas internas em madeira;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.3.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
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Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
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deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:

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

Página: 70

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

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

Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
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processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
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- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.4 Setor: CEI Lar Escola Retiro Feliz/Ensino Infantil - 062.081.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica, forro, portas e
basculantes em madeira; janelas em estruturas metálicas com vidro jateado; portas
de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas, ventilação natural complementada com ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em madeira;
janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.4.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
36
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 59 dB(A)

NA
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
36
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Página: 79

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

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

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

6.4.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

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

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.5 Setor: CEI Lar Escola Retiro Feliz/Higienização e Limpeza - 063.081
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.5.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
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recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.5.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
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fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
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Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999

Químico
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.6 Setor: Centro de Atendimento Especializado Prof. Albani Terezinha
Alves/Equipe Técnica - 061.22
.
Descrição Física do Ambiente: Salas:
Paredes em alvenaria complementada por divisórias navais com vidro liso
transparente; ventilação natural complementada por ventiladores em alguns
ambientes; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas
internas com acabamento em madeira e algumas em divisórias navais e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Sala de Fisioterapia:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis)
obstruídos e sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.6.1 Função: Assistente Social - CBO: 251605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Pressupostos Técnicos: Teórico-metodológicos, ÉticoPolítico e Técnico-operativo: Atender prontamente as determinações
administrativas e funcionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
Supervisão e Coordenação do Centro Especializado Educacional; Proporcionar
espaço de acolhida e escuta qualificada aos pais ou responsáveis das crianças e
adolescentes encaminhados das Escolas municipais(usuários do serviço de saúde
de atenção básica e especializada ) ao CAEE, no atendimento as necessidades
apresentadas; Prestar atendimento e orientações especificas das demandas do
Serviço Social aos casos encaminhados de órgãos afins da área da criança e
adolescentes com necessidades especiais; Realizar entrevistas com pais e ou
responsáveis no intuito de levantar historicamente a situação de saúde, familiar e
escolar, bem como identificar o contexto sócio cultural (grau de vulnerabilidade
social) em que estão inseridos; comprometimento com o processo de tratamento
especializado da patologia a qual a criança é acometida; Identificar através de
instrumental técnico operativo do Serviço Social, situações de violação de direitos
sofridos por crianças e adolescentes com necessidades especiais, oriundos das
Escolas Municipais e atendidos pelo CAEE; Realizar visita domiciliar às famílias
acompanhadas no CAEE, para avaliação das situações e leitura de realidade
social, seguidas de Busca Ativa da situação problema e registros de atendimento
na Rede de Atenção Básica e Especializada de Saúde e Assistência Social,
seguida de encaminhamentos afins, bem como acompanhamento nas consultas,
viabilização de medicamentos , etc.; Proceder os devidos encaminhamentos,
referência e contra referência as unidades de Proteção Social Básica (CRAS) E
Proteção Social Especial ( CREAS E CONSELHO TUTELAR, MINISTÉRIO
PUBLICO E PODER JUDICIÁRIO , Secretaria Municipal de Saúde, Hospitais, e
outras instituições de Saúde; Encaminhar para avaliação e ou tratamento
especializado no CAEE, ou para outro tipo de atendimento na rede municipal ou
fora dela, as crianças e adolescentes com necessidades especiais, oriundas das
escolas municipais que tiverem necessidade; Acompanhar as crianças e
adolescentes e suas famílias no processo de tratamento como apoio sócio familiar,
sócio terápico e incentivo a evolução do quadro inicial; Viabilizar, garantir e ampliar
o acesso aos serviços sociais existentes na Rede, bem como encaminhar para
concessão de (BPC) Beneficio de Prestação Continuada junto ao INSS e
conformidade com a Lei 8742 de 7 de dezembro de 1993, para pessoa com
deficiência; Atuar no sentido da ampliação da inclusão social, autonomia e da
cidadania plena das pessoas com necessidades especiais e de seus familiares;
Orientar prestar esclarecimentos as famílias de crianças e adolescentes com
necessidades especiais quanto a seus direitos e deveres garantidos na legislação
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vigente, considerando principalmente a Lei 8069-90 Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8742-93 Lei Orgânica de Assistência Social e o SUAS -Sistema
Único de Assistência Social; Prestar orientações as Escolas municipais sempre que
solicitados, sobre situações sociais e de Saúde dos usuários atendidos no CAEE;
Atuar como partícipe da equipe multidisciplinar do CAEE,
contribuindo
tecnicamente para melhor solução dos casos concretos; Prestar atendimentos a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura em especial ao CAEE, das demandas
que lhe forem solicitadas.
PÚBLICO-ALVO: Usuários com patologias crônicas e em situação de
vulnerabilidade social, fator este complicador para a eficácia do tratamento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: - O exercício do cargo poderá exigir, quando necessário, a
prestação de serviço externo para execução de suas atividades. O detentor deste
cargo poderá dirigir veículo leve, correspondente à categoria da Carteira Nacional
de Habilitação que possuir.
- O profissional tem como referência a sede da secretaria, porém realiza trabalhos
em unidades descentralizadas, trabalhando em um local diferente a cada dia.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
NA.
Fonte Geradora:
Possibilidade de agressões físicas durante atendimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Técnica de contenção física que envolve o uso de recursos manuais para limitar as
ações do agressor, quando este oferecer perigo para si e/ou para terceiros.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Aplicação do Art. 331 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: "Desacato:
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela".
- Proporcionar privacidade, retirando do local agentes estressores, na tentativa de
criar um ambiente terapêutico e menos ameaçador.
- Realizar continência pela palavra e por outros recursos, como mudança de
ambiente.
- Manter cuidado específico nos casos de contenção de crianças e adolescentes.
- Oferecer assistência e cuidados em geral.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação do Nível de Conforto NA
15: NA
NA
Acústico
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

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

Nível de Iluminação:= 217 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato eventual com usuários portadores de patologias transmissíveis.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.6.2 Função: Fisioterapeuta - CBO: 223605 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Avaliação, diagnóstico e tratamento fisioterapêutico de
distúrbios musculoesqueléticos, neurológicos e respiratórios. Execução de
protocolos de tratamentos nas diversas patologias atendidas, como fraturas pós
imobilização e cirurgias, estimulação de desenvolvimentos motor de crianças com
atraso no desenvolvimento (ex. andar), tratamento e manejo de ulceras de pressão
de cadeirantes, estimular padrões respiratórios adequados bem como a
expectoração de secreções brônquicas, avaliação e tratamento postural nas
alterações da coluna vertebral. Orientar professores no manejo de crianças
especiais com deficiências físicas e encaminhar a outros profissionais com médico
ortopedista, neurologista e urologista. Prescrever e encaminhar para setor de
prótese e órtese.
PÚBLICO ALVO: Usuários com atraso neuropsicomotor, encefalopatia crônica não
progressiva
(paralisia
cerebral)
entre
outras
doenças
neurológicas,
mielomeningocele (espinha bífida), síndromes genéticas como Down, distrofias
musculares, usuários com patologias respiratórias com asma e bronquite, fraturas,
luxações e entorses de articulações, artrites e artroses, más formações em
membros com artrogripose e pé torto congênito e alteração na marcha.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 202 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato eventual com usuários portadores de patologias transmissíveis.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: Luva de procedimento.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.6.3 Função: Fonoaudiólogo(a) - CBO: 223815 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico dos
distúrbios da comunicação humana (fala, linguagem, motricidade orofacial, voz e
audição); Reabilitação das funções e estruturas relacionadas ao sistema sensóriomotor oral; Reabilitação das funções neurovegetativas (mastigação, deglutição e
aspectos funcionais da respiração); Alterações decorrentes de má-formação crânio
facial, entre outras; Entrevista com os responsáveis usuário, para obter informações
relevantes para o atendimento; Orientações aos responsáveis pelo usuário;
Encaminhamentos para outros profissionais, quando necessário; Elaboração de
parecer ou relatório fonoaudiológico; Discussão dos casos com os demais
profissionais que atendem o usuário, visando o acompanhamento interdisciplinar.
PÚBLICO ALVO: Usuários com atraso neuropsicomotor, encefalopatia crônica não
progressiva (paralisia cerebral), má formação crânio-facial (fissuras lábio-palatinas),
transtorno global do desenvolvimento (autismo e psicoses), síndromes genéticas
(por exemplo, síndrome de Down), traumatismo crânio-encefálico, entre outros.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
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Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 202 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
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dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos
patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato eventual com usuários portadores de patologias transmissíveis.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: Luva de procedimento.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento
CA EPI: 13030 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção em áreas médico-hospitalaresodontológicas, laboratoriais e ambulatoriais contra agentes biológicos, conforme
recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior).
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
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executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.6.4 Função: Psicólogo(a) - CBO: 251505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Empregar conhecimentos e técnicas específicas em
Psicologia; Utilizar procedimentos para a promoção e manutenção da saúde e
qualidade de vida dos usuários; Utilizar testes e instrumentos próprios, para realizar
diagnóstico, epidemiologia, intervenções terapêuticas, terapia breve, terapia
Cognitivo Comportamental e avaliações, *EMDR, avaliações psicoeducacionais e
de inteligência, considerando o usuário como um ser biopsicossocial.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
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.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 202 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana sem
dimensionamento de gravidade, porem podendo causar infecções, efeitos tóxicos e
efeitos alergênicos quando houver atividade/contato com agentes biológicos

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

Página: 113

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

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

patogênicos ou potencialmente patogênicos.
Fonte Geradora:
Contato eventual com usuários portadores de patologias transmissíveis.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico e ar.
Forma de Neutralização Utilizada:
EPC: não se aplica.
EPI: não se aplica.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.7 Setor: Centro de Atendimento Especializado Prof. Albani Terezinha
Alves/Higienização e Limpeza - 061.227
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com acabamento em
cerâmica; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em concreto
com revestimento cerâmico; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto em laje com algumas partes em forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis)
obstruídos e sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.7.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
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da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
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deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
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Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
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processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
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- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.8 Setor: CMEI Acyr Loures Pacheco/Administrativo - 062.231.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria, tijolo à vista; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro liso e estruturas
metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
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com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.

6.8.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.8.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
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Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
.

6.8.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.8.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.8.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
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eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.9 Setor: CMEI Acyr Loures Pacheco/Cozinha - 062.231.2
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
- Não há Exaustor ou Ventilador.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.

6.9.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA
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Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA
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3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
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-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
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orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
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contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
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trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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..
6.10 Setor: CMEI Acyr Loures Pacheco/Educação Infantil - 062.231.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em PVC
branco; piso em concreto com revestimento em cerâmica; algumas divisórias e
portas navais; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas
de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas, ventilação natural complementada com ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural, sendo que algumas salas possuem
ventiladores ou aparelho de ar-condicionado; visor em vidro transparente na Sala
do Soninho; a Sala de Vídeo possui Decorflex e forro em PVC, assim como a sala
Infantil III.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
- Existem alguns buracos no piso de algumas salas de aula.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.10.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
25
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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25
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 163

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

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

Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.6.10.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
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preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 223 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.11 Setor: CMEI Acyr Loures Pacheco/Higienização e Limpeza - 062.231.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.11.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.

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

Página: 171

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

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

.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.11.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
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fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.12 Setor: CMEI Airton Senna/Administrativo - 062.233.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes mistas de alvenaria e cerâmica; piso em concreto com revestimento em
granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
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- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.12.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.12.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.12.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57,2 dB(A)

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 193 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.12.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
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08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 297 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.12.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
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NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 266 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.13 Setor: CMEI Airton Senna/Cozinha - 062.233.2
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.13.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
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verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
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Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis lesões e fraturas de membros devido à limpeza de vidros e janelas.
Fonte Geradora:
Devido à limpeza de vidros e janelas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Implantar Escada Extensível (vide Cronograma).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Escada Extensível
Escada Vertical Singela/Extensível: equipamento
destinado a permitir o acesso aos planos elevados de
EPC Eficaz: NA
trabalho.
Situação: Recomendado
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:

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

Página: 212

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

01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 58,5 dB(A)

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

NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.14 Setor: CMEI Airton Senna/Educação Infantil - 062.233.3
.
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Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, além de
lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.14.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
26
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 46,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.14.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 46,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Nível de Iluminação:= 171 lx
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
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vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.15 Setor: CMEI Airton Senna/Higienização e Limpeza - 062.233.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
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As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa nem suporte para papel toalha.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.15.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
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(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 220 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
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- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis lesões e fraturas de membros devido à limpeza de vidros e janelas.
Fonte Geradora:
Devido à limpeza de vidros e janelas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Implantar Escada Extensível (vide Cronograma).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Escada Extensível
Escada Vertical Singela/Extensível: equipamento
destinado a permitir o acesso aos planos elevados de
EPC Eficaz: NA
trabalho.
Situação: Recomendado
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
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8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 55,6 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.15.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 240 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis lesões e fraturas de membros devido à limpeza de vidros e janelas.
Fonte Geradora:
Devido à limpeza de vidros e janelas.
Trajetória e Meios de Propagação:
Físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não aplicável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Implantar Escada Extensível (vide Cronograma).
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Escada Extensível
Escada Vertical Singela/Extensível: equipamento
destinado a permitir o acesso aos planos elevados de
EPC Eficaz: NA
trabalho.
Situação: Recomendado
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 58,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Químico
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EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
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Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.16 Setor: CMEI Alegria do Saber/Administrativo - 062.222.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.16.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.16.2 Função: Educador(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.16.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

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

Página: 250

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

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

Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.16.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)

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

Página: 251

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

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.17 Setor: CMEI Alegria do Saber/Cozinha - 062.222.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.17.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
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Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
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de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
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Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.18 Setor: CMEI Alegria do Saber/Educação Infantil - 062.222.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.18.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.18.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
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Exposição:
08:00 h

Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.19 Setor: CMEI Alegria do Saber/Higienização e Limpeza - 062.222.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.19.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.19.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
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ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
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Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
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escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
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13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes

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

Página: 287

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

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

exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.20 Setor: CMEI Alto da XV/Administrativo - 062.238.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
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copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.

6.20.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.20.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.20.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
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necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.20.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
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pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 425 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.21 Setor: CMEI Alto da XV/Cozinha - 062.238.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.

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

Página: 306

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

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

EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.21.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas

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

Página: 314

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

EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

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

como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.22 Setor: CMEI Alto da XV/Educação Infantil - 062.238.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.22.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
20
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.22.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

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

Nível de Iluminação:= 255 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

EPC é Eficaz:

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Não
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.23 Setor: CMEI Alto da XV/Higienização e Limpeza - 062.238.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.23.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
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.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67,5 dB(A)
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
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avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.23.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
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Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
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- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
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Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.24 Setor: CMEI Anastácia Ivanski/Administrativo - 062.234.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
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Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.

6.24.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
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auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
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risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
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APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.24.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
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Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.24.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.24.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
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Não Aplicável

Intensidade: = 56,2 dB(A)
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

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

Página: 354

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

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

Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.

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

Página: 355

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

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

Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.24.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.25 Setor: CMEI Anastácia Ivanski/Cozinha - 062.234.2
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.25.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.26 Setor: CMEI Anastácia Ivanski/Ensino Infantil - 062.234.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.

6.26.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.26.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 59 dB(A)
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.27 Setor: CMEI Anastácia Ivanski/Higienização e Limpeza - 062.234.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
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inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.

6.27.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999

Mecânico/Acidentes
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.27.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Página: 390

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

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

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.28 Setor: CMEI Bonsucesso/Administrativo - 062.092.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples
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pintura de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Orientação/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples
pintura de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
- Há palanques e tela metálica com risco de queda.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.28.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.28.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
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atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.28.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 41,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 159 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.

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

Página: 406

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

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.

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

Página: 407

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

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

Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.6.28.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 56,2 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.28.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57,2 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

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

Página: 416

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

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

Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.29 Setor: CMEI Bonsucesso/Cozinha - 062.092.2
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento pintura de tinta
branca; portas internas com acabamento em madeira e portas externas com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.29.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 208 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 34,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.30 Setor: CMEI Bonsucesso/Ensino Infantil - 062.092.3
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ar-condicionado e
algumas salas com ventiladores; piso em concreto com revestimento em tacos de
madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com acabamento simples pintura de tinta branca; portas internas com
acabamento em madeira.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples
pintura de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Salas dos professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples
pintura de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
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arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.30.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
21
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
21
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
21
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
21
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.30.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.31 Setor: CMEI Bonsucesso/Higienização e Limpeza - 062.092.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.31.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 208 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.31.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
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fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 208 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.

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

Página: 447

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

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

Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
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Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 34,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999

Químico
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.32 Setor: CMEI Boqueirão/Administrativo - 062.093.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento
em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.32.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.32.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
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providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.6.32.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
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(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 322 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
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Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
..32.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 322 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.33 Setor: CMEI Boqueirão/Cozinha - 062.093.2
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com revestimento em
cerâmica; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje;
portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Não há sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis), logo não há
sinalização.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
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Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.33.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28 °C

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 173 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:

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

Página: 474

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

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

Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
- Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
- Proveniente do funcionamento de Centrífugas (duas horas ao dia).
Trajetória e Meios de Propagação:
Demais ruídos encontrados: 78,39 dB(A), duas horas ao dia.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.34 Setor: CMEI Boqueirão/Ensino Infantil - 062.093.3
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula (Berçário/Infantil):
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; ventilação natural
complementada por ventiladores, algumas possuem ar-condicionado; piso em
concreto com revestimento em cerâmica, mas algumas salas possuem concreto
bruto polido; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje, sendo algumas com revestimento em PVC; portas internas com
acabamento em madeira.
Lactário:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventilador; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas
internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.34.1 Função: Educador(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Cobrir as horas atividades de professores; desenvolver
as atividades diversificadas; desenvolver projetos com alunos, brincadeiras,
música, contar histórias; contribuir na organização das refeições das crianças; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 34,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:

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

Página: 484

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

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 395 lx

NA

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

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
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(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.34.2 Função: Educador(a) Berçário - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação; levar crianças ao banheiro e
auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as crianças dormirem durante a
hora do soninho; realizar demais atividades relacionadas ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 34,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.6.34.3 Função: Educador(a) Infantil I - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
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criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 34,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de Iluminação:= 395 lx

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.34.4 Função: Educador(a) Infantil II - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 34,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
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uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.34.5 Função: Educador(a) Infantil III - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
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criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 42,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de Iluminação:= 173 lx

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.34.6 Função: Servente de Limpeza Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Higienizar e organizar o lactário; preparar mamadeiras,
papinhas de bolacha, legumes e demais alimentos conforme o cardápio do dia;
preparar mingais, papas de arroz e papas de carne; higienizar e esterilizar
mamadeiras e copos de água, chás e sucos; realizar demais atividades
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relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
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proporcionar ventilação adequada no ambiente e
eliminar o calor excessivo.

.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
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Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviabilidade.
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Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.35 Setor: CMEI Boqueirão/Higienização e Limpeza - 062.093.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro fosco e
estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.

As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
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com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.35.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza

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

Página: 512

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

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

CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.36 Setor: CMEI Elza Rosa Carvalho Silvestri/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
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Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.36.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.36.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.36.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Intensidade: = 54,3 dB(A)
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 445 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.36.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 56,2 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.36.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
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poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.37 Setor: CMEI Elza Rosa Carvalho Silvestri/Cozinha - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; teto em laje; janelas
em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
- Não há sistema de exaustão.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.37.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
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Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
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alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
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e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
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Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
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.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
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- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.38 Setor: CMEI Elza Rosa Carvalho Silvestri/Ensino Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio

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

Página: 546

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

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

EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.38.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
27
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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27
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
27
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
27
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.38.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 457 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
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Exposição:
08:00 h

Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.39 Setor: CMEI Elza Rosa Carvalho Silvestri/Higienização e Limpeza 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
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servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.39.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a

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

Página: 560

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

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

projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.39.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
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fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
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Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.40 Setor: CMEI Helena Valente Hyczy Pfuetzenreut/Administrativo - 062.042
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes mistas de alvenaria e cerâmica; piso em concreto com revestimento em
granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
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- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.40.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
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arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.40.2 Função: Auxiliar Operacional - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
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.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.41 Setor: CMEI Helena Valente Hyczy Pfuetzenreut/Higienização e Limpeza 062.242
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
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inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.41.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)
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Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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..
6.42 Setor: CMEI Jardim das Américas/Administrativo - 062.236.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em laje; piso
em concreto com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso
externo em vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) alguns vencidos e/ou sem
sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores se encontram vencidos e outros sem a devida sinalização.
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6.42.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.42.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos

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

Página: 589

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

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

necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
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Exposição:
08:00 h

Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.42.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
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Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 309 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
.42.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 309 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.6.42.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
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Exposição:
08:00 h

aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 309 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.43 Setor: CMEI Jardim das Américas/Cozinha - 062.236.2
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) alguns vencidos e/ou sem
sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores se encontram vencidos e outros sem a devida sinalização.
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6.43.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,1 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:

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

Página: 606

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

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

Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

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

..
6.44 Setor: CMEI Jardim das Américas/Educação Infantil - 062.236.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) alguns vencidos e/ou sem
sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.44.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 48 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 391 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.44.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 48 dB(A)

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

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

Nível de Iluminação:= 391 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Grau de Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: Não
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.45 Setor: CMEI Jardim das Américas/Higienização e Limpeza - 062.236.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) alguns vencidos e/ou sem
sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.45.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
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.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.45.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
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Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.46 Setor: CMEI João Maria de Agostinho/Administrativo - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
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Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém em
alguns não há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores sem sinalização adequada.

6.46.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
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organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.46.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
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.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 528 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
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Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.46.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 434 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

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

6.46.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
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NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 528 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.

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

Página: 653

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

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

Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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..
6.47 Setor: CMEI João Maria de Agostinho/Cozinha - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém em
alguns não há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Sem sistema de Exaustão.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores sem sinalização adequada.

6.47.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
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verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 552 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.

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

Página: 658

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

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

Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
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Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,8 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
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litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.48 Setor: CMEI João Maria de Agostinho/Ensino Infantil - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém em
alguns não há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
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Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores sem sinalização adequada.

6.48.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
27
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 351 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
27
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
27
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
27
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Página: 670

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

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.48.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
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Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 351 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
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Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.49 Setor: CMEI João Maria de Agostinho/Higienização e Limpeza - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém em
alguns não há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: extintores sem sinalização adequada.

6.49.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.

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

Página: 679

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

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

.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.49.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.50 Setor: CMEI João Paulo II/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira.
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Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.50.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Iluminação
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Nível de Iluminação:= 380 lx

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
6.50.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos

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

Página: 693

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

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

funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.50.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
..50.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
6.50.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57,2 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.51 Setor: CMEI João Paulo II/Cozinha - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
- Não há Exaustor.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.51.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 321 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Não Aplicável
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Periculosidade:
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.52 Setor: CMEI João Paulo II/Ensino Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria com partes em madeira; ventilação natural complementada
com ar-condicionado e algumas salas com ventiladores; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e algumas em forro de
madeira; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro
liso com estruturas metálicas.
Sala dos professores:
Paredes em alvenaria com partes em madeira; ventilação natural complementada
com ar-condicionado e algumas salas com ventiladores; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e algumas em forro de
madeira; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro
liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.52.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 56,9 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA
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CREA SC – 085039-9

Funcionários expostos ao Risco:
24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.52.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 726

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

Intensidade: = 59 dB(A)

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

Tempo de
Exposição:
08:00 h

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

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

Nível de Iluminação:= 360 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

EPC é Eficaz:
NA

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Não
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.53 Setor: CMEI João Paulo II/Higienização e Limpeza - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
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d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.53.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.53.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
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móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado

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

Página: 740

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

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

Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
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Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
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escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.54 Setor: CMEI Julita Julia/Administrativo - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
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sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampa em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns se encontram vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.

6.54.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
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Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

6.54.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.54.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.54.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
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necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.6.54.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 165 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.55 Setor: CMEI Julita Julia/Cozinha - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampa em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns se encontram vencidos.
- Não há sistema de Exaustão.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
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EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.
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6.55.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:

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

Página: 767

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

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

Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 110 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
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Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
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substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
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colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
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Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
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escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)
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Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
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(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.56 Setor: CMEI Julita Julia/Ensino Infantil - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em Decorflex; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural e complementada em algumas salas com arcondicionado e em outras ventilador; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampa em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns se encontram vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.
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6.56.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
24
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 781

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

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

Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.6.56.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
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preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 287 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

..
6.57 Setor: CMEI Julita Julia/Higienização e Limpeza - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
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servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampa em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns se encontram vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.
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6.57.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 111 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
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Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
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processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 58,2 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme

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

Página: 792

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

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

recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.57.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
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- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 58,2 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.58 Setor: CMEI Laura Pacheco Bastos/Administrativo - 062.099
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintor sem sinalização adequada.

6.58.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.58.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57 dB(A)

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.58.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,4 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:

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

Página: 810

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

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

08:00 h

= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 435 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.58.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico

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

Página: 815

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

Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 442 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.58.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
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problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.59 Setor: CMEI Laura Pacheco Bastos/Cozinha - 062.099.2
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores sem sinalização adequada.
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6.59.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,6 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Exaustor.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 310 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
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Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
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8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65,8 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

..
6.60 Setor: CMEI Laura Pacheco Bastos/Ensino Infantil - 062.099.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintor sem sinalização adequada.

6.60.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 228 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.60.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 77 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.61 Setor: CMEI Laura Pacheco Bastos/Higienização e Limpeza - 062.099.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: extintores sem sinalização adequada.

6.61.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
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Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:

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

Página: 845

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

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

Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação

Físico

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

Página: 846

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

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

trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.61.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de

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

Página: 853

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

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

Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 854

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

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

Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.62 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em laje; piso
em concreto com revestimento em granito; janelas em estruturas metálicas com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso
externo em vidro temperado e estruturas metálicas; bancada com granito;
ventilação natural.
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Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras não possuem tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.62.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na

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

Página: 857

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

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

organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h
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= 500 lx
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.62.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade

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

Página: 861

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

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

Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
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A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
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realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.62.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 1100 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico

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

Página: 866

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

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

computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.62.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
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Exposição:
08:00 h

aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 1100 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
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SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.62.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.63 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Cozinha - 062.096.1

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

Página: 877

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

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

.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; teto em laje; piso em concreto com revestimento em granito; janelas
em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não existem copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras não possuem tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.63.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25,6 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 412 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57,4 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.64 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Ensino Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de TV:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ar-condicionado e
algumas salas com ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro temperado e estruturas metálicas; teto em laje com
acabamento simples; portas internas de madeira.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro temperado
e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Salas dos professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em granitina; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples pintura
de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
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copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras não possuem tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.64.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
26
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 317 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

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

6.64.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 51,7 dB(A)
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Nível de Iluminação:= 317 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.64.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.65 Setor: CMEI Mamãe Margarida/Higienização e Limpeza - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras não possuem tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.65.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 412 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57,4 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.65.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
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móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 412 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57,4 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)
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Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.66 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Administrativo 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em laje; piso
em concreto com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com
vidro temperado; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo
em vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro
temperado; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos e sem sinalização adequada.
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6.66.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.66.2 Função: Educador(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da

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

Página: 919

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

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

unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.66.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa

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

Página: 923

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

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

(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 313 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
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Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
6.66.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 313 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.67 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Cozinha - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos e sem sinalização adequada.
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6.67.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:

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

Página: 935

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

Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

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

NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.68 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Ensino Infantil 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de TV:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ar-condicionado e
algumas salas com ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro temperado e estruturas metálicas; teto em laje com
acabamento simples; portas internas de madeira.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro temperado
e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Salas dos professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com acabamento simples
pintura de tinta branca; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
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- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.68.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.68.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
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Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.68.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

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

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

Página: 952

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

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 232 lx

NA

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

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.69 Setor: CMEI Maria Aparecida Pacheco Lippmann/Higienização e Limpeza 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia: paredes em alvenaria com partes do
acabamento em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina;
janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: alguns extintores estão vencidos e sem sinalização adequada.

6.69.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 472 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 57,4 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.69.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as

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

Página: 961

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

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

dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 472 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
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deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57,4 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
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Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao

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

Página: 967

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

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

avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.70 Setor: CMEI Morro Alto/Administrativo - 062.094.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria: paredes em alvenaria; ventilação
natural complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) parcialmente com a
sinalização adequada.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.70.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.70.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
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providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.6.70.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
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Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 152 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
.70.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

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

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 152 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
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c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.71 Setor: CMEI Morro Alto/Cozinha - 062.094.2
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) parcialmente com a
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
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Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.71.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 296 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

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

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

Página: 992

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

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

2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Página: 995

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

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

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.72 Setor: CMEI Morro Alto/Ensino Infantil - 062.094.3
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula (1 piso):
Paredes em alvenaria com partes em divisórias de madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
Sala de Reforço:
Paredes em alvenaria complementada com divisórias em madeira; ventilação
natural complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de PVC branco.
Salas de Aula (2 piso):
Paredes em alvenaria com revestimento em PVC branco; ventilação natural
complementada com ar-condicionado; piso em concreto bruto polido, algumas
apresentam revestimento em piso vinílico; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro em PVC
branco; portas internas com acabamento em madeira.
Lactário:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por exaustor/ventilador; piso em concreto com revestimento em
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cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje;
portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) parcialmente com a
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.72.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
21
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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21
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
21
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
21
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
...6.73 Setor: CMEI Morro Alto/Higienização e Limpeza - 062.094.4
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro fosco e
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estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Situado abaixo da escada; paredes em alvenaria tijolo a vista; portas em madeira;
piso em concreto com revestimento cerâmico; prateleiras em madeira.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) parcialmente com a
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

6.73.1 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
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móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 248 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
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Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
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Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.74 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Administrativo - 062.115.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e

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

Página: 1010

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

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

sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.74.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.74.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
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controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.74.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
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Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 427 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
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Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.74.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
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Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 427 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Página: 1024

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

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

A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
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Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.75 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Cozinha - 062.115.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.75.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 66,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.76 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Educação Infantil - 062.115.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.76.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
18
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,4 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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18
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
18
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.76.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,4 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 298 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
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Exposição:
08:00 h

Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual

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

Página: 1046

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

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

Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.77 Setor: CMEI O Mundo da Criança/Higienização e Limpeza - 062.115.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.77.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 325 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 67,3 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.77.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
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dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 312 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 66,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
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Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.78 Setor: CMEI Otacilia Rodrigues/Administrativo - 062.043
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes mistas de alvenaria e cerâmica; piso em concreto com revestimento em
granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.
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6.78.1 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.79 Setor: CMEI Otacilia Rodrigues/Higienização e Limpeza - 062.243
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores estão vencidos.
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6.79.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.80 Setor: CMEI Planalto/Administrativo - 062.237.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
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vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.80.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes

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

Página: 1079

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

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

requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
.80.2 Função: Educador(a) Diretor (a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
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conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

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

Página: 1081

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

Nível de Iluminação:= 440 lx

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

a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.80.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.

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

Página: 1085

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

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer

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

Página: 1087

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

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

material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.6.80.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
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Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 57,2 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.81 Setor: CMEI Planalto/Cozinha - 062.237.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1092

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

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

inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.81.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1098

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

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

o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 66,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.82 Setor: CMEI Planalto/Educação Infantil - 062.237.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.82.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
24
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.6.82.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
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preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.83 Setor: CMEI Planalto/Higienização e Limpeza - 062.237.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.83.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 67,5 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
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EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.83.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 67,5 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.84 Setor: CMEI Primavera/Administrativo - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.84.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.84.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
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funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
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Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
6.84.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
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Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
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Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
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b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.6.84.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
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Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 56,2 dB(A)

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
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segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.84.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.85 Setor: CMEI Primavera/Cozinha - 062.096
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.85.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

Página: 1151

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

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

Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.86 Setor: CMEI Primavera/Ensino Infantil - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.86.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
28
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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28
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
28
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
28
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
6.86.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
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Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
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Exposição:
08:00 h

Diurna
Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.87 Setor: CMEI Primavera/Higienização e Limpeza - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.87.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.87.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.88 Setor: CMEI Princesinha/Administrativo - 0062.082.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em madeira,
assim como as portas e basculantes; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
fosco; portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural complementada com ventiladores.
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Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em madeira,
assim como as portas e basculantes; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
fosco; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural complementada
com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.88.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 380 lx

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

6.88.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
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unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.88.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico

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

Página: 1193

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

Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 16 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.88.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
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eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.89 Setor: CMEI Princesinha/Cozinha - 062.082.2
.
Descrição Física do Ambiente: Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; teto com acabamento em
laje; piso cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; ventilação natural; portas de acesso em
madeira.
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Cozinha:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- GLP dentro da cozinha.
- Buracos no piso.
- Infiltrações no WC Feminino.
- Não há exaustor na cozinha.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.89.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,8 °C

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 234 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
Jaleco e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Recomendado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 64 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Demais ruídos encontrados:
Batedeira Industrial 83,9dB(A), em média, por 30 minutos diários.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.90 Setor: CMEI Princesinha/Ensino Infantil - 062.082.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso madeira, forro,
portas e basculantes em madeira; janelas em estruturas metálicas com vidro
jateado; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro
temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com
ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em madeira;
janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.90.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.6.90.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
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preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
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Inadequada:
= 500 lx

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.90.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
23
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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23
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
23
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.91 Setor: CMEI Princesinha/Higienização e Limpeza - 063.082
.
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Descrição Física do Ambiente: Lavanderia/Almoxarifado:
Paredes mistas em alvenaria complementada em madeira; teto em forro de
madeira; portas de madeira; piso cimentício com acabamento em cimento liso;
janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; ventilação natural; portas
de acesso em madeira.
- As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
6.91.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas

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

Página: 1224

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

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

ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.

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

Página: 1225

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

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

Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
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Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
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escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
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13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

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

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

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

6.91.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
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Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

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

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.

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

Página: 1232

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

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

EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
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devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

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

Periculosidade: Período da

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

Tipo da

Página: 1235

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

de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.92 Setor: CMEI Rebouças/Administrativo - 062.229.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1238

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

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

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.92.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:

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

Página: 1242

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

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

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

Página: 1243

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

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

CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
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a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
6.92.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
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Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 435 lx

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
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Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

6.92.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
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.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

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

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

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

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.92.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Nível de Iluminação:= 435 lx
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.93 Setor: CMEI Rebouças/Cozinha - 062.229.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.93.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 336 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1262

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.94 Setor: CMEI Rebouças/Educação Infantil - 062.229.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.94.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
25
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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25
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.94.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.95 Setor: CMEI Rebouças/Higienização e Limpeza - 062.229.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.95.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 336 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 63,5 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.95.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 336 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Intensidade: = 63,5 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.96 Setor: CMEI Repinho/Administrativo - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso e forro de
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madeira, assim como as janelas as quais são de madeira e com vidro liso e
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso e forro em
madeira, janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira; ventilação natural complementada com ventilador.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- O bebedouro está disponível no almoxarifado.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém sem
lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.96.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 240 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.96.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 330 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.97 Setor: CMEI Repinho/Cozinha - 062.096
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.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - O bebedouro está disponível no almoxarifado.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém sem
lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
- Sistema de Exaustão com coifa e ventilador.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.97.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa/Exaustor e Ventilador.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
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Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
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LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
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8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1320

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.98 Setor: CMEI Repinho/Ensino Infantil - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso e forro de
madeira, assim como as janelas as quais são de madeira e com vidro liso e
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; forro e portas de acesso interno em madeira, sendo que as
portas possuem visor em vidro liso transparente; ventilação natural complementada
com ventiladores, os quais estão em todas as salas de aula; algumas salas
possuem piso de tacos de madeira, e uma sala possui divisórias navais.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ventilador.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- O bebedouro está disponível no almoxarifado.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém sem
lixeiras.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.98.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.98.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.99 Setor: CMEI Repinho/Higienização e Limpeza - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - O bebedouro está disponível no almoxarifado.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém sem
lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.99.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa/Exaustor e Ventilador.
Quanto ao EPI: inviável.
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Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
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Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
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de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
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Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
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avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.99.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa/Exaustor e Ventilador.
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Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
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Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
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Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
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de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
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Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.100 Setor: CMEI Residencial 2000/Administrativo - 062.240.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
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com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.100.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.100.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 458 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.100.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 437 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.101 Setor: CMEI Residencial 2000/Cozinha - 062.240.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; teto em laje; janelas
em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
- Não há sistema de exaustão.
- GLP adequado.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.101.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.102 Setor: CMEI Residencial 2000/Educação Infantil - 062.240.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.102.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
20
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.102.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.103 Setor: CMEI Residencial 2000/Higienização e Limpeza - 062.240.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.103.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.103.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.104 Setor: CMEI Santa Terezinha/Administrativo - 062.080.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção:
Paredes em alvenaria com partes em madeira; teto com acabamento em laje; piso
cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; portas de acesso externo em vidro liso transparente com
estruturas metálicas; interno com acabamento em divisória naval e madeira.
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Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada e alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.104.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.2 Função: Atendente ao Educando - PSS - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.104.3 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.104.4 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.104.5 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 242 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.105 Setor: CMEI Santa Terezinha/Cozinha - 062.080.2
.
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Descrição Física do Ambiente: Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; teto com acabamento em
laje; piso cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; ventilação natural; portas de acesso em
madeira.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; teto com acabamento em
laje; piso cimentício com acabamento em cerâmica; janelas com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; ventilação natural complementada por
ventiladores; portas de acesso em madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada e alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
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e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
6.105.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.106 Setor: CMEI Santa Terezinha/Ensino Infantil - 062.080.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica, forro, portas e
basculantes em madeira; janelas em estruturas metálicas com vidro jateado; portas
de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas, ventilação natural complementada com ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em madeira;
janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso
interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
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porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada e alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.106.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.106.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1447

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.106.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.107 Setor: CMEI Santa Terezinha/Higienização e Limpeza - 062.080.4
.
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Descrição Física do Ambiente: Lavanderia/Almoxarifado:
Paredes mistas em alvenaria complementada em madeira; teto em forro de
madeira; portas de madeira; piso cimentício com acabamento em cimento liso;
janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; ventilação natural; portas
de acesso em madeira.
- As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis e Hidrantes) sem sinalização
adequada e alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.107.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
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- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
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Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.107.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1460

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.108 Setor: CMEI Santana/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria, tijolo à vista; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro liso e estruturas
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metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1466

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.108.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.108.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,6 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.108.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,6 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 470 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.108.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,6 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 470 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
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conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.109 Setor: CMEI Santana/Cozinha - 062.096.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
- Não há Exaustor ou Ventilador.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.109.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 368 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 69,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.110 Setor: CMEI Santana/Educação Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em PVC
branco; piso em concreto com revestimento em cerâmica; algumas divisórias e
portas navais; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas
de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas, ventilação natural complementada com ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural, sendo que algumas salas possuem
ventiladores ou aparelho de ar-condicionado; visor em vidro transparente na Sala
do Soninho; a Sala de Vídeo possui Decorflex e forro em PVC, assim como a sala
Infantil III.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.110.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.110.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.111 Setor: CMEI Santana/Higienização e Limpeza - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
6.111.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 368 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999

Mecânico/Acidentes
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
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descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 69,5 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.111.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 368 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 69,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
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material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.112 Setor: CMEI São Cristóvão/Administrativo - 062.228.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
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vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.112.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.112.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.112.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 410 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1529

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.112.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1530

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 410 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
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trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.113 Setor: CMEI São Cristóvão/Cozinha - 062.228.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.113.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 337 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.114 Setor: CMEI São Cristóvão/Educação Infantil - 062.228.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.114.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
28
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59,5 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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28
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
28
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
28
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1550

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.114.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1551

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 251 lx

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.115 Setor: CMEI São Cristóvão/Higienização e Limpeza - 062.228.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.115.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 337 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 63 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.115.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 337 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
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câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.116 Setor: CMEI Tokraski/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes mistas de alvenaria e cerâmica; piso em concreto com revestimento em
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granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e
estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.116.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.116.2 Função: Educador(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
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17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.116.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 486 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.116.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 486 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.117 Setor: CMEI Tokraski/Cozinha - 062.096.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
suporte para papel toalha nem lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.117.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1588

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1594

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63,8 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1596

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.118 Setor: CMEI Tokraski/Educação Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
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sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, além de
lixeiras com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.118.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
26
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.118.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1604

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.119 Setor: CMEI Tokraski/Higienização e Limpeza - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1605

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa nem suporte para papel toalha.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
mas alguns extintores estão vencidos.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.119.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 63,8 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.119.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1615

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Intensidade: = 63,8 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.120 Setor: CMEI Vila Bela/Administrativo - 062.098.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria, tijolo à vista; piso em concreto com revestimento em
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cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em madeira e portas de acesso externo em vidro liso e estruturas
metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.120.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.120.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
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classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.120.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1630

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 252 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.120.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 252 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.121 Setor: CMEI Vila Bela/Cozinha - 062.098.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
- GLP inadequado.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.121.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 278 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
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CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.122 Setor: CMEI Vila Bela/Ensino Infantil - 062.098.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em laje; piso
em concreto com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso
externo em vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural
complementada com ventilador.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; teto em laje ou
madeira; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas
metálicas e basculantes com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira com visor em vidro liso transparente; ventilação natural, sendo que
algumas salas possuem ventiladores ou aparelho de ar-condicionado.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em cerâmica; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.
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6.122.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
22
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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22
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
22
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
22
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.122.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.123 Setor: CMEI Vila Bela/Higienização e Limpeza - 062.098.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há tampas em algumas lixeiras.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada
em alguns extintores.
- Exaustor inadequado.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: alguns extintores não possuem sinalização adequada.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1658

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.123.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Intensidade: = 72 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.123.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 72 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.124 Setor: CMEI Vila Carli/Administrativo - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
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Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.124.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1677

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.124.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
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lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.124.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1682

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.124.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 440 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.125 Setor: CMEI Vila Carli/Cozinha - 062.096.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.125.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.126 Setor: CMEI Vila Carli/Educação Infantil - 062.096.1
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula (1 piso):
Paredes em alvenaria com partes em divisórias de madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
Sala de Reforço (Térreo):
Paredes em alvenaria complementada com divisórias em madeira; ventilação
natural complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de PVC branco.
Salas de Aula (2 piso):
Paredes em alvenaria com revestimento em PVC branco; ventilação natural
complementada com ar-condicionado; piso em concreto bruto polido, algumas
apresentam revestimento em piso vinílico; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro em PVC
branco; portas internas com acabamento em madeira.
Lactário:
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Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por exaustor/ventilador; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje;
portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.126.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
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- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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30
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
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Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
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Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação

Físico
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trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67,5 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
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Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.126.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1722

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
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Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
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Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1726

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Intensidade: = 67,5 dB(A)
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Consta na NR15: Sim
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
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volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.127 Setor: CMEI Vila Carli/Higienização e Limpeza -
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.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro fosco e
estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado: Situado abaixo da escada; paredes em alvenaria tijolo a vista; portas
em madeira; piso em concreto com revestimento cerâmico; prateleiras em madeira.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.127.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1732

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 67,5 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1735

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.127.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Insalub.:
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Não

Intensidade: = 67,5 dB(A)
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.128 Setor: CMEI Vitória/Administrativo - 062.100.1
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.128.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Nível de Iluminação:= 380 lx
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.128.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Iluminação
Grau de Insalub.:
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Nível de Iluminação:= 432 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
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17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.128.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 432 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.129 Setor: CMEI Vitória/Cozinha - 062.100.1
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1761

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; janelas em
estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
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6.129.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65,8 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
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CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.130 Setor: CMEI Vitória/Ensino Infantil - 062.100.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.130.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
17
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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17
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
17
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
17
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.130.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.131 Setor: CMEI Vitória/Higienização e Limpeza - 062.100.1
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém não há copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.131.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
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1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 65,8 dB(A)

Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
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EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.131.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 305 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
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[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Insalub.:
Não Insalubre

Não

Intensidade: = 65,8 dB(A)

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
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com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.132 Setor: CMEI Xarquinho/Administrativo - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
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com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural
complementada com ar-condicionado.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.132.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Iluminação
Grau de Insalub.:
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Nível de Iluminação:= 380 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.132.2 Função: Educador(a) Diretora - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; contribuir
auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar
doentes ou em caso de algum machucado; exercer demais atividades relacionadas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1805

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.132.3 Função: Educador(a) Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; contribuir com os cuidados com
as crianças; ligar para os pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de
emergências; fazer pequenos curativos; exercer demais atividades relacionadas ao
cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
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monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.132.4 Função: Educador(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Supervisionar as atividades e horários de professores;
contribuir na implementação das avaliações; cuidar de alunos e solucionar
eventuais conflitos; conversar com pais e alunos; comunicar aos pais eventuais
problemas de saúde; prestar conta dos gastos da unidade de ensino aos
departamentos competentes; providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais
documentos necessários; controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o
necessário; participar de reuniões com pais, professores e conselhos de classe,
quando houver; contribuir auxiliando nos cuidados com as crianças; ligar para os
pais, caso aparentem estar doentes ou em caso de algum machucado; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.133 Setor: CMEI Xarquinho/Cozinha - 062.096
.
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Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria com partes do acabamento
em cerâmica; piso em concreto com revestimento em granitina; teto em laje; janelas
em estruturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
madeira e portas de acesso externo em vidro temperado e estruturas metálicas;
ventilação natural.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
- Não há sistema de exaustão.
- GLP adequado.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1814

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.133.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Estudo para Instalação de Coifa (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 380 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
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o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.134 Setor: CMEI Xarquinho/Educação Infantil - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores/Hora Atividade:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira e portas de acesso externo em
vidro temperado e estruturas metálicas, ventilação natural complementada com arcondicionado.
Salas de Aula/Berçário/Sala do Soninho:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas e basculantes com
vidro liso transparente; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro
liso transparente; ventilação natural; visor em vidro transparente na sala do
soninho.
Lactário:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
transparente; portas de acesso interno em madeira; ventilação natural.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.134.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades com as crianças estimulando a
criatividade e a capacidade de aprendizagem; desenvolver brincadeiras
diversificadas; desenvolver projetos com as crianças, música, contar histórias;
ensinar a colorir figuras com lápis de cor e giz de cera; contribuir na organização
das refeições das crianças e auxiliar na alimentação, caso haja necessidade; levar
crianças ao banheiro e auxiliar na higienização e trocas de fraldas; fazer as
crianças dormirem durante a hora do soninho; realizar demais atividades
relacionadas ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
35
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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35
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
35
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
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Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
35
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.134.2 Função: Educador(a) Lactarista - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Contribuir para o desenvolvimento sadio das crianças,
preparando alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas
dietéticas de preparo, obedecendo às normas de higiene que a situação requer.
Lavar e higienizar mamadeiras.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Micro-organismos - B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Biológico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de contaminação com micro-organismos.
Fonte Geradora:
Ao realizar a troca de fraudas e demais atividades relacionadas com a higiene
pessoal infantil.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Procedimento Não Cirúrgico.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Atenção para os seguintes aspectos: vacinação, higiene pessoal, controle médico e
uso de equipamentos de proteção individual como forma de minimização do risco
(agente biológico).
Observações:
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Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Procedimento Não Cirúrgico
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades que
envolvam a troca de fraldas.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.135 Setor: CMEI Xarquinho/Higienização e Limpeza - 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Lavanderia:
Paredes em alvenaria com partes do acabamento em cerâmica; piso em concreto
com revestimento em granitina; janelas em estruturas metálicas com vidro liso
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transparente; portas de acesso interno em madeira, ventilação natural.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.135.1 Função: Servente de Limpeza I - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar atividades na lavanderia; recolher roupas de
cama sujas e destinar a higienização; estender roupas nos varais; recolher, passar
e organizar as roupas de cama, cobertores, mantas e edredons; limpar móveis,
janelas e passar pano no setor administrativo; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
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.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
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Tempo de
Exposição:
08:00 h

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
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Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.135.2 Função: Servente de Limpeza II - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
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- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 68,5 dB(A)

Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.136 Setor: Departamento de Execução Orçamentária - 061.007.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje;
aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores; iluminação natural
complementada com artificial.
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Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem
bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.136.1 Função: Assessor(a) A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Atividade: Gestão de Contratos
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Responsabilizar-se pela gestão de contratos e de
material; manter o relacionamento constante com a comunidade em geral e com os
servidores da Administração Municipal; repassar orientação da forma de acesso
aos programas, bem como realizar o atendimento e o encaminhamento das
reivindicações da comunidade, representadas pelas associações comunitárias de
bairros, sendo imprescindível relação de confiança com o supervisor imediato,
desenvolvendo
atividades
próprias
do
cargo
e
demais
atividades
designadas/delegadas que exijam nível de conhecimento de acordo com os
requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 317 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1853

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.136.2 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Atividade: Material Escolar
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de logística de distribuição de
materiais para as escolas municipais; atender as escolas no quesito controle de
compras; emitir relatórios mensais das demandas de manutenção e gastos em
geral; controlar patrimônio das escolas; serviços de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.136.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Atividade: Chefe do Departamento Financeiro e Execução Orçamentaria
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Chefiar o Departamento Financeiro e de Execução
Orçamentária; atender as escolas referente a solicitações de reparos e manutenção
escolar; solicitações de materiais escolares; serviços de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
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Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.136.4 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Atividade: Pedagogo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de assessoria pedagógica da
educação infantil e assessoria de CMEIs; realizar atividades de gestão do
departamento pedagógico; realizar atividades de orientações pedagógicas nas
escolas municipais e CMEIs; prestar assessoria ao Ensino Fundamental I; elaborar
relatórios e serviços de digitação; atender ao público, via telefone ou pessoalmente;
serviços de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.136.5 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Elaborar requisições e documentos preliminares; elaborar
empenhos e atendimento ao público; atendimento ao público via telefone ou
pessoalmente; receber reclamações de escolas; serviços de escritório em geral ou
por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.137 Setor: Departamento de Informática Educativa - 061.011.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje;
aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem
bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
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- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.137.1 Função: Assessor(a) A-2 - CBO: 111415 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Assessorar o Poder Executivo para a efetividade dos
programas de atendimentos, com apontamento e comunicação; manter o
relacionamento constante com a comunidade em geral e com os servidores da
Administração Municipal; repassar orientação da forma de acesso aos programas,
bem como realizar o atendimento e o encaminhamento das reivindicações da
comunidade, representadas pelas associações comunitárias de bairros, sendo
imprescindível relação de confiança com o supervisor imediato, desenvolvendo
atividades
próprias do cargo e demais atividades designadas/delegadas que exijam nível de
conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação

Ergonômico
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Iluminação
Grau de Insalub.:
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Nível de Iluminação:= 352 lx
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NA
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Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.137.2 Função: Educador Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de formatação e manutenção de
computadores; dar suporte pedagógico em relação a informática da rede; serviços
de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.137.3 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Auxiliar nas atividades de formatação e manutenção de
computadores; auxiliar o suporte pedagógico em relação a informática da rede;
serviços de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.137.4 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Chefiar o Departamento de Informática; realizar a gestão
das atividades de formatação e manutenção de computadores; dar suporte
pedagógico em relação a informática da rede; serviços de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1884

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.137.5 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Elaborar requisições e documentos preliminares; elaborar
empenhos e atendimento ao público; prestar atendimento ao público via telefone ou
pessoalmente; receber reclamações de escolas; realizar serviços de escritório em
geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.138 Setor: Departamento de Legislação e Processos Educacionais 061.010.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje;
aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem
bordas arredondadas.
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- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.138.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Atividade: Secretário(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades como secretária da Secretária de
Educação; ser responsável pela organização da agenda; avaliar desempenho de
professores; realizar atendimento ao público, via telefone ou pessoalmente;
serviços de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.138.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Atividade: Secretário(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades como secretária da Assessora; ser
responsável pela organização da agenda; realizar atendimento ao público, via
telefone ou pessoalmente; serviços de escritório em geral ou por determinação do
superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
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Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.138.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Atividade: Diretor(a) do Departamento de Processos Educacionais
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades como diretora do Departamento de
Processos Educacionais; avaliar desempenho de professores; organizar processos
eleitorais de novos diretores escolares e CMEIs; realizar atividades de gestão do
departamento; elaborar relatórios e serviços de digitação; realizar atendimento ao
público, via telefone ou pessoalmente; serviços de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.138.4 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Atividade: Pedagogo(a)
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de assessoria pedagógica da
educação infantil e assessoria de CMEIs; realizar atividades de gestão do
departamento pedagógico; realizar atividades de orientações pedagógicas nas
escolas municipais e CMEIs; prestar assessoria ao Ensino Fundamental I; elaborar
relatórios e serviços de digitação; atender ao público, via telefone ou pessoalmente;
serviços de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.138.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer as atividades de organização da agenda e
compromissos do Assessor de Gabinete; realizar atividades de supervisão
pedagógica; realizar orientações para verbas; confeccionar memorandos e ofícios
referentes as escolas e CMEIs; preparar relatórios e planilhas; elaborar
documentos; executar atividades administrativas e de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1908

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 547 lx

NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.139 Setor: Departamento de Merenda Escolar - 061.012.1
.
Descrição Física do Ambiente: Departamento de Merenda Escolar/Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; teto em laje com acabamento em forro PVC branco; pé
direito com aproximadamente 5m de altura; piso cimentício com acabamento em
cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas metálicas; ventilação
natural complementada por ventiladores; portas de acesso externo em vidro
temperado e portas de acesso interno em madeira.
Observação do Setor: - GLP inadequado.
- Há extintores de incêndio sem sinalização e alguns estão obstruídos
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
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com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.139.1 Função: Engenheiro de Alimentos - CBO: 222205 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Atuar em todas as etapas do processo de fabricação e
conservação de alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal. Selecionar as
matérias-primas necessárias, definir quais os equipamentos e maquinários serão
utilizados na fabricação e administra equipes de trabalho.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
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Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.139.2 Função: Nutricionista - CBO: 223710 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho;
selecionar fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis,
equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e controle
de estoque; transmitir instruções à equipe; supervisionar pessoal operacional,
preparo e distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir restoingestão; avaliar etapas de trabalho; executar procedimentos técnicoadministrativos.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.139.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar pedidos semanais de produtos perecíveis de
CMEIs e escolas; separar as quantidades per/capta; utilizar Excell, preencher
planilhas; atender ao telefone, recebendo e protocolando as ligações; dar avisos às
escola e CMEIs sobre alterações no cardápio. Realizar controles; auxiliar e conferir
a entrega dos perecíveis; controlar a compra dos básicos (produtos secos) e
eventualmente visitar as escolas.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
10
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
10
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
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digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.139.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Elaborar documentos referentes as atividades no setor
jurídico e legislativo, cumprindo todo o procedimento necessário referente a estes;
preparar relatórios e planilhas; realizar atendimento ao público e aos servidores;
executar atividades administrativas e de escritório em geral.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.139.5 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 40 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
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EPC é Eficaz:
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Periculosidade:
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
Sim
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021

Físico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68,5 dB(A)

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
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Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
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Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
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computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
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Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92m e que é denominada:
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cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.140 Setor: Departamento de Recursos Humanos e Informações Escolares 061.002.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje;
aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de acesso interno em
eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores; iluminação natural
complementada com artificial.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem
bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.140.1 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de controle de boletim de frequência
de escolas e CMEIs; realizar trâmites de solicitações de pagamento e gratificações;
controle dos estagiários da educação, Censo Escolar; serviços de escritório em
geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
7
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
7
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.140.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Elaborar requisições e documentos preliminares; elaborar
empenhos e atendimento ao público; atendimento ao público via telefone ou
pessoalmente; receber reclamações de escolas; serviços de escritório em geral ou
por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.140.3 Função: Servente de Limpeza - CBO: 717020 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varreções e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Fornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de Carrinho Multifunção para auxiliar
no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico.
- Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Carrinho Multifuncional
Carrinho Multifuncional para auxiliar no transporte de
materiais, reduzindo o esforço físico.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
.
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Micro-organismos (limpeza de banheiros) 03.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre
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Biológico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possível contaminação devido ao contato com diversos tipos de patógenos,
podendo ocorrer dermatoses, manifestações alérgicas e doenças respiratórias.
Fonte Geradora:
Limpeza de banheiros.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato com micro-organismos na limpeza de ambientes).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
e do Avental para Limpeza com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
A medida mais eficiente para a exposição a este agente é a ação preventiva, com
atenção ao uso de equipamentos de proteção individual como método de
minimização do risco (agente biológico).
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 13336 Situação: Utilizado
Observação:
O EPI possui Certificado de Aprovação (C.A) vencido. Recomenda-se que, ao
adquirir novo EPI, este possua C.A aprovado e dentro do prazo de validade.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
- Pisos sujos, impregnados de substâncias escorregadias e/ou em mal estado de
conservação.
- Objetos, materiais ou resíduos dispostos de forma desorganizada.
- Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
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Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Providenciar Cavalete de Sinalização - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Calçado de Segurança
com sola antiderrapante com C.A, conforme orientação da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Organizar e recolher os equipamentos e materiais residuais.
- Não deixar o piso molhado ou com substâncias escorregadias.
- Não deixar objetos espalhados no chão de forma desordenada.
- Manter os pisos limpos e em bom estado e, se possível, utilizar pisos
antiderrapantes.
- A organização do ambiente de trabalho está entre as melhores formas de eliminar
ou neutralizar o risco.
- Ao realizar a limpeza do piso, deve-se utilizar um Calçado de Segurança com
solado antiderrapante e sinalizar com placas de advertência de "Piso
Escorregadio", a fim de advertir aos demais trabalhadores ou pessoas que venham
a circular no local.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
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Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Saneantes não geram efeitos adversos no organismo.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza
e do Óculos de Proteção com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 13336 Situação: Utilizado
Observação:
O EPI possui Certificado de Aprovação (C.A) vencido. Recomenda-se que, ao
adquirir novo EPI, este possua C.A aprovado e dentro do prazo de validade.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
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Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.141 Setor: Departamento de Transporte Escolar - 061.008.1
.
Descrição Física do Ambiente: Paredes em alvenaria complementada com
divisórias navais; piso em concreto com revestimento vinílico; teto em laje com
acabamento em gesso; aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores;
iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - O ambiente apresenta buracos no piso.
- Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.

.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.141.1 Função: Motorista de Veículos Leves - CBO: 782305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Conduzir veículos automotores a serviço da Secretaria de
Educação, seguindo seu trajeto ou itinerário previsto de acordo com as regras de
trânsito; vistoriar o veículo certificando-se de suas condições de funcionamento;
informar defeitos do veículo, preenchendo ficha específica para ser encaminhada
ao chefe de manutenção; dirigir o veículo, observando o fluxo de trânsito e a
sinalização; portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação;
recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem da prefeitura;
executar outras tarefas correlatas as acima descritas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exigirá a prestação de serviço
externo para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir
veículos pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira
Nacional de Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Checklist mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
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Situação: Recomendado
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento do veículo.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.141.2 Função: Motorista de Veículos Pesados - CBO: 782305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Conduzir veículos automotores a serviço da Secretaria de
Educação, seguindo seu trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de
trânsito; vistoriar o veículo certificando-se de suas condições de funcionamento;
informar defeitos do veículo, preenchendo ficha específica para ser encaminhada
ao chefe de manutenção; dirigir o veículo, observando o fluxo de trânsito e a
sinalização; portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação;
recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem da prefeitura;
executar outras tarefas correlatas as acima descritas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Conclusão da Função: O exercício do cargo exige a prestação de serviço externo
para a execução de suas atividades. O detentor deste cargo deverá dirigir veículos
pertencentes ao município, correspondente à categoria da Carteira Nacional de
Habilitação que possuir.
Observação: Atividade caracterizada como insalubre (NR-15), não periculosa (NR16) e se enquadra como atividade especial, segundo benefício de aposentadoria
especial da Previdência Social (Decreto n°3048/99).
Enquadramento de atividade insalubre: NR-15, Anexo 14 - Agente Biológico:
atendimento/contato com pacientes - Grau médio.
Enquadramento de atividade
Decreto Nº 3.048 de 06
estabelecimentos de saúde
infecto-contagiosas ou com
exposição: 25 anos.
.

especial, segundo regulamento da Previdência Social:
(seis) de maio de 1999 - 3.0.1: trabalhos em
em contato com pacientes portadores de doenças
manuseio de materiais contaminados - Tempo de

Agentes Associados à Atividade
Acidente de trânsito - 05.01.028
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
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Lesões corporais diversas, sem dimensionamento da gravidade.
Fonte Geradora:
Devido ao fato de estar em trânsito com veículo a serviço da prefeitura.
Trajetória e Meios de Propagação:
Condução de veículos.
Forma de Neutralização Utilizada:
Motorista habilitado e uso de veículos em perfeitas condições, com manutenção
periódica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Check list mensal das condições do veículo (vide anexo [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Manter a manutenção periódica do veículo e condução somente por motorista
habilitado. Por outro lado é necessário permanecer atento ao trânsito, tanto na
condição de pedestre quanto na condição de condutor, seguir as sinalizações, tanto
horizontais quanto verticais, prevalecendo a seguinte regra: cuidado, cortesia e
comunicação.
.
Radiações Solares - 01.01.010
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Insalubre

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Não
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Radiações não ionizantes, provenientes de raios solares, não são capazes de
produzir ionização em sistemas biológicos. Há a probabilidade de eritema ou
queimadura da pele, bronzeamento, lesões das células Langerhans e síntese de
vitamina D, sendo que esses efeitos ocorrem poucas horas ou poucos dias após a
exposição. Já os efeitos tardios ocorrem anos depois e são caracterizados por
envelhecimento da pele (fotoenvelhecimento) e câncer de pele (fotocarcinogênese).
Fonte Geradora:
Atividades realizadas a céu aberto com exposição a raios solares.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico - exposição à radiação solar em atividades a céu aberto.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer regularmente Protetor Solar aprovado pelo órgão regulamentador
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(ANVISA), devendo ser aplicado diariamente e reaplicado a cada 3 horas (no
máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Por outro lado, quando
houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de aplicação com maior
frequência.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Protetor Solar Profissional
Situação: Recomendado
Observação:
Utilizar/aplicar diariamente o protetor solar na pele e reaplicá-lo de preferência a
cada 3 horas (no máximo), sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol.
Entretanto, quando houver alta taxa de transpiração, há a necessidade de
aplicação com maior frequência.
Utilização:
PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL FATOR 30 para realização de atividades em
ambiente externo, com exposição aos raios solares, visando a proteção da pele
contra a ação nociva das radiações UVA e UVB.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.141.3 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades a campo em distritos rurais; elaborar
planilhas de pagamentos de transporte escolar terceirizado; realizar atendimento ao
público, via telefone ou pessoalmente; serviços de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1968

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
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Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.141.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 351505 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Elaborar requisições e documentos preliminares; elaborar
empenhos e atendimento ao público; atendimento ao público via telefone ou
pessoalmente; receber reclamações de escolas; serviços de escritório em geral ou
por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
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(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.142 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Administrativo

-

062.034
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria em sua maior parte, sendo que algumas paredes são de
madeira, teto em laje; janelas em basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; piso em laje com acabamento em tacos de madeira, alguns
locais possuem acabamento em granitilha; portas de acesso interno em madeira.
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Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.142.1 Função: Atendente Posto Telefônico - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 352 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 51 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
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com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.142.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.142.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1986

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1987

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.142.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.143 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Cozinha - 062.034
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento cerâmico; teto em laje; janelas em
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; piso em laje com
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acabamento em cerâmica; portas de acesso interno em madeira. Há disponibilidade
de 03 ventiladores e coifa.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 300 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1994

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 1996

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.144 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Educação - 062.034
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria em sua maior parte, sendo que algumas paredes são de
madeira, teto em laje; janelas em basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; piso em laje com acabamento em tacos de madeira, alguns
locais possuem acabamento em cerâmica; portas de acesso interno em
madeira.Algumas salas de aula possuem ventilação natural complementada com
ventiladores.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria em sua maior parte complementada com divisórias navais,
algumas paredes são de madeira, teto em laje; janelas em basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; piso em laje com acabamento em tacos de
madeira; portas de acesso interno em madeira.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
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- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.144.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
24
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
24
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.145 Setor: Escola Municipal Abílio Fabriciano de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 062.034
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.145.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 300 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
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devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.146 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Administrativo - 062.073
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.146.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.146.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.146.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.147 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Cozinha - 062.073
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,2 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 55 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.148 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Educação - 062.073
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.148.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
18
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 60 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.149 Setor: Escola Municipal Alcindo F. Pacheco/Higienização e Limpeza 062.073
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.149.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.150 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Administrativo 061.071
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.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.150.1 Função: Educador (a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.150.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.150.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.150.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.151 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Cozinha - 061.071
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 210 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2079

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Fita Antiderrapante
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 63 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.152 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Educação - 061.071
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.152.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
34
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
34
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
34
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.153 Setor: Escola Municipal Antônio Lustosa de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 061.071
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.153.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 210 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.154 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Administrativo - 062.072
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.154.1 Função: Orientador (a) Educacional (a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.154.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.154.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.154.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.155 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Cozinha - 062.072
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
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Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.156 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Educação - 062.072
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.156.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
16
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
16
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
16
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.157 Setor: Escola Municipal Benedita dos Santos/Higienização e Limpeza 062.072
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.157.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2132

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.158 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Administrativo - 061.045
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.158.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.158.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.158.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2149

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.158.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.159 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Cozinha - 061.045
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.159.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 195 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2162

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
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EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.160 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Educação - 061.045
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.160.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
40
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
40
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
40
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.161 Setor: Escola Municipal Capitão Wagner/Higienização e Limpeza 061.045
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.161.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 195 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2178

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.162 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Administrativo - 061.056.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.162.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.162.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.162.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.163 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Cozinha - 061.056.1
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 265 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2204

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.164 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Educação - 061.056.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.164.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.165 Setor: Escola Municipal Carlita G. Pupo/Higienização e Limpeza 061.056.1
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2211

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.165.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 265 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.166 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Administrativo - 061.062
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.166.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.166.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.166.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.166.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.167 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Cozinha - 061.062
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 20,8 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 198 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 53 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.168 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Educação - 061.062
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 331105 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.169 Setor: Escola Municipal Carmem T. Cordeiro/Higienização e Limpeza 061.062
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.169.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 198 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
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Intensidade: = 53 dB(A)
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2259

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.170 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Administrativo - 062.051
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em madeira; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.170.1 Função: Auxiliar Administrativo - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.170.2 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.170.3 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.170.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.170.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.171 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Cozinha - 062.051
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
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janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Adequar GLP.
- Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.171.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2286

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 77 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2293

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.172 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Educação - 062.051
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural, em algumas salas complementada por
ventiladores; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural, em algumas salas complementada por
ventiladores; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Horas Atividade/Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em madeira; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
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- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.172.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
8
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
8
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2296

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 248 lx

NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
8
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.173 Setor: Escola Municipal Carolina G. Franco/Higienização e Limpeza 062.051
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Adequar GLP.
- Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.173.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.174 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Administrativo - 062.072.2
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.174.1 Função: Orientador (a) Educacional (a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.174.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2315

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.174.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.174.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 55 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.175 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Cozinha - 062.072.2
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 258 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Periculosidade:
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.176 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Educação - 062.072.2
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.176.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
11
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.177 Setor: Escola Municipal Chester Kochanski/Higienização e Limpeza 062.072.2
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.177.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 258 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.178 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Administrativo - 062.065
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.178.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 45 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Nível de Iluminação:= 300 lx
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.178.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 45 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.178.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 45 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.179 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Cozinha - 062.065
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 20 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.180 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Educação - 062.065
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.180.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
20
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 45 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.181 Setor: Escola Municipal Conrado G. Oliveira/Higienização e Limpeza 062.065
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.181.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.182 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Administrativo - 061.055.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Direção e Supervisão:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Os ventiladores não estão funcionando adequadamente.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.182.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2389

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.182.2 Função: Professor(a) Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.182.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.183 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Cozinha - 061.055.2
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
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complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.183.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,5 °C

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 238 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
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Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Cavalete de Sinalização.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
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de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
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Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
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avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.184 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Educação - 061.055.3
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Sala de Informática:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ar-condicionado; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Biblioteca/Sala de Reforço:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ar-condicionado; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em eucatex; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Os ventiladores não estão funcionando adequadamente.
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- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.184.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
14
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.185 Setor: Escola Municipal Dalila H. Teixeira/Higienização e Limpeza 061.055.4
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores obstruídos.
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6.185.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 340 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Cavalete de Sinalização.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 587 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
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Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.186 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Administrativo - 061.031
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Direção:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.186.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.186.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.186.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.187 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Cozinha - 061.031
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
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estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.187.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 315 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 78 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.188 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Educação - 061.031
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ar-condicionado; piso
em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em forro de madeira; portas de acesso
interno em madeira.
Salas dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
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disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.188.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
22
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
22
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
22
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.189 Setor: Escola Municipal Dionísio K. Sampaio/Higienização e Limpeza 061.031
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.189.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.190 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Administrativo - 061.074
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.190.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.190.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.190.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2474

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.191 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Cozinha - 061.074
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2478

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
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EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.192 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Educação - 061.074
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.192.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
26
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
26
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.193 Setor: Escola Municipal Dirce T. Jaeger/Higienização e Limpeza - 061.074
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2492

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.193.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
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Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.194 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Administrativo - 061.048
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.194.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.194.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.194.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.195 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Cozinha - 061.048
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.196 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Educação - 061.048
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.196.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
25
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 62 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.197 Setor: Escola Municipal Dom Bosco/Higienização e Limpeza - 061.048
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.197.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.198 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Administrativo .
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.198.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.198.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.198.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2551

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.198.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.199 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Cozinha .
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
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complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.199.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 195 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 61 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
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vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.200 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Educação .
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.200.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
40
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
40
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
40
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.201 Setor: Escola Municipal Domingos de Moraes/Higienização e Limpeza .
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.201.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 195 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
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de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.202 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Administrativo - 061.052
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em madeira; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Almoxarifado desorganizado e com risco de queda.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.202.1 Função: Professor(a) Auxiliar de Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.202.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.202.3 Função: Professor(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.202.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2596

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.202.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.203 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Cozinha - 061.052
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
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complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Almoxarifado desorganizado e com risco de queda.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.203.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 120 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999

Mecânico/Acidentes
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Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
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- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
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Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
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que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
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conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 77 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
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= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.204 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Educação - 061.052
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural, em algumas salas complementada por
ventiladores; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural, em algumas salas complementada por
ventiladores; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Horas Atividade/Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em madeira; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Almoxarifado desorganizado e com risco de queda.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.204.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
32
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
32
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.205 Setor: Escola Municipal Domingos Sávio/Higienização e Limpeza 061.052
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto bruto polido; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Almoxarifado desorganizado e com risco de queda.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
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0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.205.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 120 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 150 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
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pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
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LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
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Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 77 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
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- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2624

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
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Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.206 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Administrativo - 062.057
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.206.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.206.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Nível de Iluminação:= 360 lx

EPC é Eficaz:
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.206.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.207 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Cozinha - 062.057
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22,4 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2641

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 220 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.208 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Educação - 062.057
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.208.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
11
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
11
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.209 Setor: Escola Municipal Elcídia S. M. Pereira/Higienização e Limpeza 062.057
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.209.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 220 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2658

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2663

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.210 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Administrativo - 062.054
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.210.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.210.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.210.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.210.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.211 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Cozinha - 062.054
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,2 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 215 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 60 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Grau de Insalub.:
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.212 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Educação - 062.054
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.212.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
19
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.213 Setor: Escola Municipal Enoch Tavares/Higienização e Limpeza - 062.054
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
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d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.213.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 215 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.214 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Administrativo - 061.038
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.214.1 Função: Atendente Posto Telefônicp - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.214.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.214.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 430 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
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requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Medição Pontual com
Decibelímetro
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 53 dB(A)

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
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f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.214.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.215 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Cozinha - 061.038
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 58 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
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a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.216 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Educação - 061.038
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.216.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
10
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.217 Setor: Escola Municipal Eurico Dutra/Higienização e Limpeza - 061.038
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.217.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.218 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Administrativo - 061.049
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com acabamento
em madeira.
Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com acabamento
em madeira.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, sabonete líquido e lixeiras com
tampa.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.218.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.218.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.218.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.218.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.219 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Cozinha - 061.049
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria complementada com acabamento em cerâmica; piso em

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2765

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

concreto revestido com cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, sabonete líquido e lixeiras com
tampa.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.219.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,5 °C

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 186 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 54,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.220 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Educação - 061.049
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada de ventiladores em
algumas salas; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira, algumas
salas apresentam piso com acabamento em cerâmica; janelas basculantes com
vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto revestido com forro de madeira,
algumas salas possuem o forro revestido em PVC branco; portas internas com
acabamento em madeira.
Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com acabamento
em madeira.
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Orientação:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com acabamento
em madeira.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, sabonete líquido e lixeiras com
tampa.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.220.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
28
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.221 Setor: Escola Municipal Francisco Contini/Higienização e Limpeza 061.049
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria complementada com acabamento em cerâmica; piso em
concreto revestido com cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto revestido com forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Há buracos nos pisos.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha, sabonete líquido e lixeiras com
tampa.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.221.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 186 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2788

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.222 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Administrativo 062.037
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.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.222.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.222.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.222.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 44 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.223 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Cozinha - 062.037
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 300 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2805

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2807

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 68 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
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avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.224 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Educação - 062.037
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.224.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
33
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
33
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
33
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.225 Setor: Escola Municipal Francisco P. L. Werneck/Higienização e Limpeza
- 060.037
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2820

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.225.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 300 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
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Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.226 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Administrativo - 061.039.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Direção e Supervisão:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- Escada sem corrimão.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2828

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.226.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.226.2 Função: Professor(a) Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.226.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,3 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.227 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Cozinha - 061.039.1
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
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cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada e obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- GLP dentro do setor.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.227.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25,7 °C

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: utiliza-se Coifa.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 368 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2843

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
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Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha
e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Cavalete de Sinalização.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2848

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 53,6 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
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Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
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avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.228 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Educação - 061.039.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Sala de Informática:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ar-condicionado; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Biblioteca/Sala de Reforço:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ar-condicionado; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto bruto polido com revestimento
em cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
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- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.228.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
36
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,4 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2856

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.229 Setor: Escola Municipal Gabriel Hugo Rios/Higienização e Limpeza 061.039.1
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; forro em PVC branco; portas em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores portáteis; iluminação natural complementada com
artificial; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada e obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum.
- GLP dentro do setor.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.229.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 368 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2858

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex e Luva de Vinil.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: 37215 Situação: Utilizado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: utiliza-se Cavalete de Sinalização.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
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EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 53,6 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
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Exposição:
08:00 h

Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.230 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Administrativo - 062.50
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria complementada por divisórias navais; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso externo em vidro liso transparente e estrutura metálica
e portas de acesso interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação
natural.
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Direção:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação natural.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Não há sinalização indicando a saída.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) vencidos e sem sinalização
adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2865

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.230.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 328 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.230.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.230.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.230.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.231 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Cozinha - 062.50
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
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interno em madeira com visor em vidro liso transparente; teto com acabamento em
laje; ventilação natural complementada por ventiladores portáteis.
Refeitório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) vencidos e sem sinalização
adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.231.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2887

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.232 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Educação - 061.050
.
Descrição Física do Ambiente: Supervisão/Orientação:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro liso transparente; teto com acabamento em
laje; ventilação natural complementada por ventiladores portáteis.
Biblioteca:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
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interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Auditório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de saída de emergência
em estrutura metálica e portas de acesso interno em madeira; teto com
acabamento em laje; ventilação natural.
Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Não há sinalização indicando a saída.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) vencidos e sem sinalização
adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.232.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.232.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
31
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
31
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
31
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.233 Setor: Escola Municipal Hildegard Burjan/Higienização e Limpeza 062.096
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro liso transparente; teto com acabamento em
laje; ventilação natural complementada por ventiladores portáteis.
Refeitório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) vencidos e sem sinalização
adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e os servidores fazem
uso de garrafinhas plásticas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
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Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.233.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
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dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.234 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Administrativo 061.063.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto em laje; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação natural.
Supervisão/Orientação:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores obstruídos.
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6.234.1 Função: Professor(a) Auxiliar Administrativo - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.234.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.234.3 Função: Professor(a) Supervisor(a) Gestão - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.234.4 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,2 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.235 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Cozinha - 061.063.2
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com
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revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro liso
transparente; teto com acabamento em laje; ventilação natural complementada por
ventiladores portáteis.
Refeitório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - GLP dentro das edificações.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.235.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2937

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.236 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Educação - 061.063.3
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto com revestimento em forro em madeira; ventilação
natural complementada por ventiladores.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso de algumas salas.
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- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.236.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.236.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
14
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,9 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
14
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2946

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 264 lx

NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
14
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.236.3 Função: Professor(a) Apoio - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.237 Setor: Escola Municipal Hypolita Nunes de Oliveira/Higienização e
Limpeza - 061.063.4
.
Descrição Física do Ambiente: Piso em cerâmica; paredes em alvenaria; teto em
laje; aberturas metálicas com vidro; ventilação natural complementada com
ventiladores; iluminação natural complementada com artificial.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - GLP dentro das edificações.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não existem
copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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Obs: Extintores obstruídos.
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6.237.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente

Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.238 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Administrativo - 061.123
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.238.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.238.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.238.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.239 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Cozinha - 061.123
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 170 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
6
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 66 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2984

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.240 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Educação - 061.123
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.240.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
22
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
22
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
22
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.241 Setor: Escola Municipal Iná Ribas Carli/Higienização e Limpeza - 061.123
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 2990

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.241.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
6
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
6
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
6
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.242 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Administrativo - 062.060
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso externo em vidro liso transparente e estrutura metálica e portas
de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Direção:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Escadas da entrada sem corrimão e sem fitas antiderrapantes.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.242.1 Função: Professor(a) Supervisor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.242.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.242.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.243 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Cozinha - 062.060
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
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cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Escadas da entrada sem corrimão e sem fitas antiderrapantes.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3011

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.243.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.244 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Educação - 062.060
.
Descrição Física do Ambiente: Supervisão/Orientação:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala dos Professores:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em divisórias navais; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Salas de Aula:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em tacos
de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala de Horas Atividade:
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Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em tacos
de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala de Informática (PROINFO):
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em tacos
de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala Multifuncional:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em tacos
de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Escadas da entrada sem corrimão e sem fitas antiderrapantes.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
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d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.244.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
23
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.245 Setor: Escola Municipal Irene Guimarães Pupo/Higienização e Limpeza 062.060
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em concreto pré-moldado; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
portas de acesso interno em madeira; forro em madeira; ventilação natural
complementada por ventiladores.
As atividades são realizadas em ambiente externo, possibilitando ao servidor estar
em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - Há buracos no piso.
- Escadas da entrada sem corrimão e sem fitas antiderrapantes.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeiras com tampas.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.245.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3031

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.246 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Administrativo - 061.061
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
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tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.246.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3038

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 202 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.246.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.246.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3049

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.246.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.247 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Cozinha - 061.061
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3053

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.247.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.248 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Educação - 061.061
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.248.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
18
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3068

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 173 lx

NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.249 Setor: Escola Municipal Julieta Anciutti/Higienização e Limpeza - 061.061
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.249.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.250 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Administrativo - 062.044
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.250.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 435 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.250.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.250.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.251 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Cozinha - 062.044
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 22,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 252 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 70 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
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CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.252 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Educação - 062.044
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.252.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
13
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
13
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
13
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.253 Setor: Escola Municipal Lídia S. Curi/Higienização e Limpeza - 062.044
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.253.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 252 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.254 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Administrativo 062.040.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3117

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.254.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.254.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
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trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.254.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 56,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.255 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Cozinha - 062.040.1
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 329 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
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devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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1
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.256 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Educação - 062.040.1
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.256.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
25
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 53,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
25
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.257 Setor: Escola Municipal Luíza Pawlina do Amaral/Higienização e
Limpeza - 062.040.1
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.257.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 307 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
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devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.258 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Administrativo - 061.035
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3155

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.258.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.258.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3161

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.258.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.259 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Cozinha - 061.035
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.259.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 62 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
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Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.260 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Educação - 061.035
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.260.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
19
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.261 Setor: Escola Municipal Manoel M. Campos/Higienização e Limpeza 061.035
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.261.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 200 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.262 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Administrativo - 062.047
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; piso em concreto com
acabamento em tacos de madeira; ventilação natural complementada com
ventiladores; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Direção:
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; piso em concreto com
acabamento em tacos de madeira; ventilação natural complementada com
ventiladores; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Orientação:
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; piso em concreto com
acabamento em tacos de madeira; ventilação natural complementada com
ventiladores; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Canaletas sem proteção na área externa.
- Há buracos no piso de algumas salas de aula.
- Obstáculos metálicos na área externa do pátio.
- Paredes com patologia/rachaduras em algumas salas de aula.
- As escadas de acesso externo à quadra não possuem corrimão.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.262.1 Função: Guardião(ã) - CBO: 517420 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Executar atividades como recepcionista no Paço
Municipal; abrir e fechar as portas da Prefeitura; controlar a movimentação de
pessoas; Conhecer normas de segurança da empresa bem como saber operar
equipamentos de emergência (extintores, desligamento de corrente elétrica,
fechamento de registro de água, refrigeração, etc); estabelecer cuidados na
conservação dos equipamentos e instalações, bem como, jardins e gramados;
Executar outras tarefas compatíveis com a função ou determinadas pela chefia
imediata.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), periculosa (NR16 e Portaria N° 1.885, de 2 de dezembro de 2013) e não se enquadra como
atividade especial segundo benefício de aposentadoria especial da Previdência
Social (Decreto n°3048/99).
Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 - são merecedores do
adicional de periculosidade os empregados das empresas prestadoras de serviço
nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de
segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da
Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores e/ou empregados
que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações
metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
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2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Intensidade: = 58 dB(A)

Nível de ruído
aceitável:
= 65 dB(A)

Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 712 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Desníveis de piso não sinalizados.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
com C.A, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Iluminar corretamente as zonas de trânsito.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de
queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos,
exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros
inferiores).
.
Roubos e Outras Espécies de Violência Física Mecânico/Acidentes
- 05.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Sim
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possíveis lesões corporais diversas sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Executar a atividade de vigilância patrimonial em estabelecimentos públicos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Conceito de Segurança Orgânica (conforme abordado na NR-16, Anexo 03), de
maneira geral, é toda ação, cautelas e medidas de proteção adotadas por uma
organização.
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- Toda pessoa jurídica de direito privado (possuidora de CNPJ) pode obter na
Polícia Federal a autorização para constituir um Serviço Orgânico de Segurança,
mediante o preenchimento dos requisitos legais, por meio de um processo de
solicitação de autorização.
- Para a legislação de Segurança Privada: as empresas do ramo de atividade alheia
à segurança privada como também do transporte de valores, que utilizarem pessoal
do próprio corpo de colaboradores para exercer essas atividades, devem solicitar
autorização à Polícia Federal, adequando-se à legislação própria. Para a Polícia
Federal, toda atividade desenvolvida para proteger o patrimônio, pessoas e valores,
se constitui em atividade de segurança privada, sendo imprescindível possuir o
alvará de funcionamento para comprovar sua regularidade. Mesmo para a
segurança prestada sem a utilização de armas de fogo, é necessário obter a
autorização.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.262.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.262.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3206

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.262.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.263 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Cozinha - 062.047
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com partes em cerâmica; piso em concreto com acabamento
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em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno de madeira e porta de acesso externo em vidro
transparente canelado e estruturas metálicas.
Cantina:
Paredes em alvenaria com partes em cerâmica; piso em concreto com acabamento
em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno de madeira e porta de acesso externo em vidro
transparente canelado e estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Canaletas sem proteção na área externa.
- Há buracos no piso de algumas salas de aula.
- Obstáculos metálicos na área externa do pátio.
- Paredes com patologia/rachaduras em algumas salas de aula.
- As escadas de acesso externo à quadra não possuem corrimão.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos.
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6.263.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 57,8 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Tipo da

Página: 3220

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

de EPI: Não

Insalub.:
Não Insalubre

Não

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3222

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.264 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Educação - 062.047
.
Descrição Física do Ambiente: Sala de Informática:
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; piso em concreto com
acabamento em tacos de madeira; ventilação natural complementada com
ventiladores; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Professores/Horas Atividade/Supervisão:
Paredes em alvenaria com partes em divisórias navais; piso em concreto com
acabamento em tacos de madeira; ventilação natural complementada com
ventiladores; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Canaletas sem proteção na área externa.
- Há buracos no piso de algumas salas de aula.
- Obstáculos metálicos na área externa do pátio.
- Paredes com patologia/rachaduras em algumas salas de aula.
- As escadas de acesso externo à quadra não possuem corrimão.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e copos descartáveis.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
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há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.264.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
20
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 57,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.265 Setor: Escola Municipal Maria de Jesus Taques/Higienização e Limpeza 062.047
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com partes em cerâmica; piso em concreto com acabamento
em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno de madeira e porta de acesso externo em vidro
transparente canelado e estruturas metálicas.
Cantina:
Paredes em alvenaria com partes em cerâmica; piso em concreto com acabamento
em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; portas de acesso interno de madeira e porta de acesso externo em vidro
transparente canelado e estruturas metálicas.

As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Canaletas sem proteção na área externa.
- Há buracos no piso de algumas salas de aula.
- Obstáculos metálicos na área externa do pátio.
- Paredes com patologia/rachaduras em algumas salas de aula.
- As escadas de acesso externo à quadra não possuem corrimão.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum e copos descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
alguns necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
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Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.265.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 302 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
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de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.266 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Administrativo 061.032
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.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ar condicionado; piso
em concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas
internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.266.1 Função: Educador(a) Infantil - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realiz ar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.266.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.266.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.266.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3249

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 202 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.267 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Cozinha - 061.032
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
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complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas com vidro mosaico transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e portas externas
em vidro liso com estruturas metálicas.
Cantina:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro mosaico transparente e janelas comuns com
estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria com revestimento em concreto pré-moldado; ventilação
natural complementada; piso em concreto bruto polido; janelas basculantes com
vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.267.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

EPC é Eficaz:
NA
Periculosidade:
Não
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3258

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.268 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Educação - 061.032
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria, algumas em concreto pré-moldado; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com forro de PVC branco e algumas em forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.268.1 Função: Estagiário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 20 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3269

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.268.2 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
18
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
18
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.269 Setor: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula/Higienização e Limpeza
- 061.032
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas com vidro mosaico transparente e estruturas metálicas; teto em laje com
forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e portas externas
em vidro liso com estruturas metálicas.
Cantina:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento em cerâmica;
janelas basculantes com vidro mosaico transparente e janelas comuns com
estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira; portas internas com
acabamento em madeira.
Almoxarifado:
Paredes em alvenaria com revestimento em concreto pré-moldado; ventilação
natural complementada; piso em concreto bruto polido; janelas basculantes com
vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com
estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem
sinalização adequada.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
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Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.269.1 Função: Auxiliar Operacional - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3274

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
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6.269.2 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.270 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Administrativo - 062.046
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.270.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

EPC é Eficaz:
NA
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.270.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.270.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.271 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Cozinha - 062.046
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 25,3 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 320 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Grau de Insalub.:
Não Aplicável
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 69 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.272 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Educação - 062.046
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.272.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
19
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
Consta na NR- EPI é Eficaz:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3315

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 420 lx

NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.273 Setor: Escola Municipal Pedro Itararé/Higienização e Limpeza - 062.046
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.273.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 320 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.274 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Administrativo - 062.075
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.274.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.274.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.274.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.275 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Cozinha - 062.075
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
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liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,8 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
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vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
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de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.276 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Educação - 062.075
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
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.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.276.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
23
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 58 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.277 Setor: Escola Municipal Princesa Isabel/Higienização e Limpeza 062.075
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.277.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
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Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.278 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Administrativo - 062.046
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.278.1 Função: Orientador(a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.279 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Cozinha - 062.046
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.279.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27,1 °C

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: se utiliza Coifa.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 167 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
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como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
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necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,1 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3378

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Não Insalubre

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
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Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.280 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Educação - 062.045
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.280.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
36
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
36
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.281 Setor: Escola Municipal Professor Maack/Higienização e Limpeza 0062.046
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.281.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180,5 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
10
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
10
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
10
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
10
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
10
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3391

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
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Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
10
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.282 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Administrativo 061.030.1
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.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto em laje; ventilação natural.
Direção:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em divisórias navais; teto com acabamento em laje; ventilação
natural.
Supervisão/Orientação:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso de algumas salas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
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estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.282.1 Função: Orientador(a) Educacional Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.282.2 Função: Professor(a) Auxiliar de Secretário(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.282.3 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 50,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.283 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Cozinha - 061.030.2
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com
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revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro liso
transparente; teto com acabamento em laje; ventilação natural complementada por
ventiladores portáteis.
Refeitório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - GLP dentro das edificações.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3408

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.283.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 27,1 °C

EPC é Eficaz:
Sim

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: se utiliza Coifa.
Quanto ao EPI: inviável.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: Sim
eliminar o calor excessivo.
Situação: Utilizado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 167 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
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Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
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Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
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recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
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a Agosto de
2019

Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
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Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
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está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,1 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.284 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Educação - 061.030.3
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto com revestimento em forro em madeira; ventilação
natural complementada por ventiladores.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira; teto com acabamento em laje; ventilação natural
complementada por ventiladores.
Sala dos Professores/Horas Atividade/Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em tacos de madeira;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de
acesso interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento
em laje; ventilação natural complementada por ventiladores.
Observação do Setor: - Há buracos no piso de algumas salas.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
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- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.284.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
27
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59,1 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
27
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
27
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.285 Setor: Escola Municipal Raul Henrique Lupattelli/Higienização e Limpeza
- 061.030.4
.
Descrição Física do Ambiente: Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; piso em concreto com
revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; portas de acesso interno em madeira com visor em vidro liso
transparente; teto com acabamento em laje; ventilação natural complementada por
ventiladores portáteis.
Refeitório:
Paredes em alvenaria; piso em concreto com revestimento em cerâmica; janelas
basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; portas de acesso
interno em madeira com visor em vidro transparente; teto com acabamento em laje;
ventilação natural complementada por ventiladores.
As atividades são realizadas em vários ambientes de trabalho, possibilitando ao
servidor estar em diversas áreas durante sua jornada de trabalho.
Observação do Setor: - GLP dentro das edificações.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém não há copos
descartáveis.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
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fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.285.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 167 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
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Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.286 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Administrativo - 062.043
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.286.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.286.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.286.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
..
6.287 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Cozinha - 062.043
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 20,8 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 65 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.288 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Educação - 062.043
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.288.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
21
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
21
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
21
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3461

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.289 Setor: Escola Municipal Roberto C. Silva/Higienização e Limpeza 062.043
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.289.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 230 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
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(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.290 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Administrativo - 062.041
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.290.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.290.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.290.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.290.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.291 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Cozinha - 062.041
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 20,4 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180,5 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3493

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 67 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
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devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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4
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.292 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Educação - 062.041
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.292.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
29
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 64 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
29
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
29
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.293 Setor: Escola Municipal Ruy V. Marques/Higienização e Limpeza 062.041
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.293.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180,5 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
4
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3508

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
4
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
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(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
4
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.294 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Administrativo - 062.064.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.294.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.294.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.294.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 47,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3524

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.295 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Cozinha - 062.064.1
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3525

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.295.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 26,5 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 315 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 78 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.296 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Educação - 061.064.1
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ar-condicionado; piso
em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em forro de madeira; portas de acesso
interno em madeira.
Salas dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
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disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.296.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
20
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 51,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
20
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.297 Setor: Escola Municipal Santa Cruz/Higienização e Limpeza - 062.064.1
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.297.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 315 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
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Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.298 Setor: Escola Municipal São José/Administrativo - 061.069
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.298.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.298.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.298.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.299 Setor: Escola Municipal São José/Cozinha - 061.069
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.299.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 21 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 50,7 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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2
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.300 Setor: Escola Municipal São José/Educação - 061.069
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3577

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.300.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
23
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
23
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.301 Setor: Escola Municipal São José/Higienização e Limpeza - 061.069
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3580

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.301.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 204 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
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projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.302 Setor: Escola Municipal São Pedro/Administrativo - 061.033
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.302.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
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A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.302.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.302.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.303 Setor: Escola Municipal São Pedro/Cozinha - 061.033
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 23,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
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Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.304 Setor: Escola Municipal São Pedro/Educação - 061.033
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
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- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.304.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
30
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
30
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.305 Setor: Escola Municipal São Pedro/Higienização e Limpeza - 061.033
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.305.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 180 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
5
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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Elidido pelo uso Grau de
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Insalub.:
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Intensidade: = 72 dB(A)
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
5
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
5
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.306 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Administrativo - 061.076
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em cerâmica; janelas basculantes com vidro liso
transparente e estruturas metálicas; teto em laje com forro de PVC branco e
algumas em forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira.
Direção:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.306.1 Função: Atendente ao Educando - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3630

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.306.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
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determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.306.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3637

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.306.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 48,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3640

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Nível de Iluminação:= 295 lx

EPC é Eficaz:
NA

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
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material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.307 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Cozinha - 062.076
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
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estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3644

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.307.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 28,7 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
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Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
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Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
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em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
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f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente

EPC é Eficaz:
NA

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
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São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
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- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 77 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
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Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F -
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luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.308 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Educação - 061.076
.
Descrição Física do Ambiente: Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Sala de Informática:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ar-condicionado; piso
em concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em forro de madeira; portas de acesso
interno em madeira.
Salas dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada com ventiladores; piso
em concreto complementado por tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto complementado com forro de madeira;
portas internas com acabamento em madeira.
Observação do Setor: - Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e
sem bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum, porém sem copos
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disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.308.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
28
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 49,7 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
28
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
28
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.309 Setor: Escola Municipal Silvanira A. Lins Penha/Higienização e Limpeza 062.076
.
Descrição Física do Ambiente: Saguão/Refeitório:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural; piso em
concreto com revestimento em granitina; basculantes com vidro liso transparente e
estruturas metálicas; teto com vigas de concreto pré moldado e telhas de
fibrocimento; portas internas com acabamento em madeira e portas externas em
vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com revestimento em cerâmica; ventilação natural
complementada com ventiladores; piso em concreto com revestimento em
cerâmica; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas;
teto em laje com forro de madeira; portas internas com acabamento em madeira e
portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem em higienizar os departamentos pertencentes à secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum,
porém sem copos disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) obstruídos e sem
sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
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b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores obstruídos.
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6.309.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as
condições de higiene e conservação do local de trabalho; limpar diariamente
móveis, salas, paredes, portas, janelas, banheiros e pisos de todas as
dependências utilizando água e produtos apropriados a fim de manter o local limpo;
fazer varrições e recolhimento do lixo gerado; executar outras atividades correlatas
ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 250 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
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Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
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ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
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- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
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da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.310 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Administrativo - 062.042
.
Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
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Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.310.1 Função: Orientador (a) Educacional - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3672

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
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6.310.2 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.310.3 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
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requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.310.4 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
.
..
6.311 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Cozinha - 062.042
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 20,9 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 290 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
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EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
.
Vício Postural - 04.01.999

Ergonômico
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Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.312 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Educação - 062.042
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3698

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.312.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
19
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 63 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação de Risco Ergonômico
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
19
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.313 Setor: Escola Municipal Sofia Horst/Higienização e Limpeza - 062.042
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.313.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 290 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 52 dB(A)
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
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CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.314 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Administrativo - 062.036
.
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Descrição Física do Ambiente: Secretaria/Direção/Supervisão:
Paredes em alvenaria; ventilação natural; piso em concreto com revestimento em
tacos de madeira; janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas
metálicas; teto em laje; portas internas com acabamento em madeira e portas
externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.314.1 Função: Professor(a) Diretor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Coordenar todas as atividades dos departamentos da
unidade de ensino; realizar tarefas de cunho administrativo e burocrático; prestar
conta dos gastos da unidade de ensino aos departamentos competentes;
providenciar memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos necessários;
controlar o mapa da merenda escolar e providenciar o necessário; participar de
reuniões com pais, professores e conselhos de classe, quando houver; exercer
demais atividades relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
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b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.314.2 Função: Secretário(a) Escolar - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
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trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.314.3 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Recepcionar pais, alunos e professores; realizar
atendimento via telefone ou pessoalmente; auxiliar no controle de frequência dos
funcionários; fazer memorandos, ofícios, planilhas e demais documentos
necessários e dar encaminhamento; auxiliar em atividades de cunho administrativo;
auxiliar no mapa da merenda escolar controlando consumo mensal; auxiliar na
organização de reuniões com pais e professores; exercer demais atividades
relacionadas ao cargo ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente Associado à Atividade relativo a antecipação do risco segundo a NR-09 e
NR-17 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
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regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Recomendado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
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17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
..
6.315 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Cozinha - 062.036
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
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concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3724

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

6.315.1 Função: Servente de Limpeza

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

- CBO: 514320 GFIP: 1

.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Calor - 01.01.018
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
03 - Análise da
atividade/ambiente - Calor
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 24,1 °C

EPC é Eficaz:
NA

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
04:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 30,5 °C

Possíveis Danos à Saúde:
Probabilidade de desconforto térmico, fadiga, desidratação, câimbras e espasmos
pelo calor, síncope e catarata (exposição prolongada à radiação infravermelha).
Fonte Geradora:
Proveniente do aquecimento do ambiente provocado pelo preparo de cafés, chás e
eventuais bolos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Transmissão de calor e passagem da energia térmica de uma fonte artificial para
um corpo. Essa transmissão pode ocorrer de duas formas: convecção e/ou
radiação.
Forma de Neutralização Utilizada:
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Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Instalar Coifa/Exaustor (vide Cronograma [PPRA]).
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
Avaliações quantitativas de calor periodicamente e/ou sempre que houver
alterações no ambiente de trabalho.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Coifa/Exaustor
Sistema de Coifa/Exaustor com a finalidade de
proporcionar ventilação adequada no ambiente e
EPC Eficaz: NA
eliminar o calor excessivo.
Situação: Recomendado
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
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Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
.
Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
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Consta na NR15: NA
Período da
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Micro-organismos (manipulação de alimentos) Biológico
-B
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
Sim
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
- Patogênicos: causam doenças ao homem - desde um simples mal estar, náuseas,
cefaleia, diarreia, até uma paralisação respiratória, cardíaca e mental.
- Infecção Direta: causada por micro-organismos invasivos que, após a etapa de
colonização, penetram e invadem os tecidos, originando um quadro clínico
característico.
- Possibilidade de contaminação com micro-organismos invasivos, vírus, bactérias,
bolores, protozoários, vermes (parasitas), fungos, intoxicação estafilocócica,
enterotoxina e toxinas microbianas.
Fonte Geradora:
Manipulação de alimentos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato (manipulação de alimentos, resíduos orgânicos, limpeza da cozinha,
limpeza de banheiros, entre outros) e ar (possibilidade da geração de odores caso
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os alimentos sejam armazenados de forma imprópria e/ou disposição de resíduos
em condições inadequadas).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Outros: utiliza-se Jaleco e Touca Descartável.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Curso de Manipulação de Alimentos (vide Cronograma e Treinamentos [PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Cozinha,
da Luva de Vinil e das Luvas Descartáveis, conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Atender à legislação vigente.
- Manter exames médicos e clínicos atualizados.
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso de Equipamentos de
Proteção Individual.
- Desenvolver o manual de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de
Alimentos e Serviços de Alimentação.
- Promover o treinamento dos empregados quanto a manipulação e
acondicionamento correto de alimentos em geral.
- Orientar sobre riscos de contaminação por agentes biológicos e seguir
orientações de saúde e segurança no trabalho, conforme RDC nº 275, que
estabelece a necessidade de complementar o Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias.
Observações:
Agentes Biológicos (NR-09) - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
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e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
Outros Equipamentos
Descrição
Luvas Descartáveis
Situação: Recomendado
Utilização:
LUVAS DESCARTÁVEIS ao realizar o fatiamento de alimentos.
Touca Descartável para Preparação de Alimentos
Situação: Utilizado
Observação:
Toucas de Proteção Capilar e Touca Sanfonada, confeccionadas em TNT.
Utilização:
TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes
onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área
que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no
produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação.
Conservação:
Manutenção:
Avental para Cozinha
Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e
com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção
contra respingos, umidade e calor.
Jaleco
Situação: Utilizado
Utilização:
JALECO para utilizar em todas as atividades.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da

EPC é Eficaz:

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
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Observação
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.

.
Queimaduras - Superfícies ou Materiais
Aquecidos Expostos - 05.01.023
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queimaduras poderão ocorrer aspecto de vermelhidão, acompanhado
de inchaço e dor, podendo surgir bolhas na região da queimadura.
Fonte Geradora:
Panelas, formas, travessas e afins, quando aquecidos.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico (contato).
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: não se utiliza Luva Térmica.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva Térmica com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Não deixar crianças e animais na cozinha.
- Nunca colocar água quente na fritadeira com óleo.
- Virar o cabo das panelas para trás ou para o centro do fogão.
- Permanecer na cozinha enquanto houver alimentos cozinhando.
- Usar luvas para remover travessas e panelas do forno e do fogão.
- Para frituras de imersão, usar um cesto e colocar o alimento lentamente no óleo.
- Manter acessórios, tais como pano de prato e sacolas de plástico, longe da
superfície de calor.
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- Ao usar panela de pressão, certificar-se de que ela está bem vedada antes de
levar ao fogo, evitando o risco de explosão.
- É essencial o cuidado ao manusear produtos aquecidos, devendo, sempre que
necessário, tampar os recipientes a fim de evitar queimaduras na pessoa que o
está manuseando ou em terceiros ou, sempre que possível, deve-se esperar esfriar
o recipiente para depois manuseá-lo.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva Térmica
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e
contra agentes térmicos (calor).
Conservação:
- Para aumento de sua durabilidade, deve ser armazenada sempre em local seco.
- Para maior eficiência das Luvas, também, recomenda-se evitar a sua utilização
quando o seu interior estiver sujo ou úmido, ou quando a mesma apresentar
danificações ou escoriações aparentes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
01 - Dose diária
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre
Intensidade: = 72 dB(A)

Físico

Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: Sim
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Tempo de
Limite de
Exposição:
Tolerância:
08:00 h
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim
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Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
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o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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3
EPC é Eficaz: Consta na NRNA
15: NA
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019

EPI é Eficaz:
NA
Tipo da
Avaliação:
Qualitativa

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.316 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Educação - 062.036
.
Descrição Física do Ambiente: Sala dos Professores:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Salas de Aula:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Observação do Setor: - Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com
sinalização adequada.
- Postos de trabalho com mesas individuais, retangulares e sem bordas
arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum com copos descartáveis
disponibilizados.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
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algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.316.1 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e do sistema e ao processo de ensinoaprendizagem; lecionar; executar demais atividades relacionadas ao cargo ou
solicitadas por ordem de superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
12
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 54 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 [Nota Técnica MTE n°224/2014]) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
12
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
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agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.317 Setor: Escola Municipal Vila Palmira/Higienização e Limpeza - 062.036
.
Descrição Física do Ambiente: Almoxarifado:
Paredes em alvenaria; ventilação natural complementada por ventiladores; piso em
concreto com revestimento em tacos de madeira; janelas basculantes com vidro
liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje; portas internas com
acabamento em madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
Cozinha:
Paredes em alvenaria com acabamento em cerâmica; ventilação natural
complementada por ventiladores; piso em concreto com revestimento cerâmico;
janelas basculantes com vidro liso transparente e estruturas metálicas; teto em laje
com algumas partes em forro de madeira; portas internas com acabamento em
madeira e portas externas em vidro liso com estruturas metálicas.
As atividades consistem na higienização dos departamentos pertencentes à
secretaria.
Observação do Setor: - Há disponibilidade de bebedouro em área de uso comum
com copos descartáveis disponibilizados.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) com sinalização adequada,
porém obstruídos.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém
algumas lixeiras estão sem tampa.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
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permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
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6.317.1 Função: Servente de Limpeza - CBO: 514320 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Moderado
Descrição da Atividade: Controlar o estoque de alimentos do departamento de
merenda escolar; organizar o mapa mensal da merenda escolar; higienizar frutas e
verduras; cozinhar e preparar alimentos para as crianças conforme recomendações
da nutricionista; servir as refeições aos alunos; organizar a cozinha e higienizar
panelas, pratos, talheres, louças em geral; retirar os resíduos gerados na cozinha e
dar a destinação adequada; realizar demais atividades relacionadas ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como benefício no regime de aposentadoria especial da
Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Intensidade: = 260 lx

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 150 lx

.
Lesões em Membros Superiores - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
Sim
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
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2019
Possíveis Danos à Saúde:
Lesões em membros superiores com possibilidade de cortes, escoriações e fraturas
- sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Proveniente da lavagem de utensílios de cozinha e corte de alimentos em geral.
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso da Luva de Vinil com C.A,
conforme orientações da NR-06.
Medidas administrativas ou de Organização do trabalho:
- Orientar sobre o risco de acidentes em atividades nas quais ocorre a exposição de
membros superiores.
- Planejar, organizar, inspecionar e manter os equipamentos e acessórios
adequados para o trabalho.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ou Luva de PVC ao realizar a limpeza, como lavagem de pratos,
copos, utensílios domésticos e toda atividade que requer o manuseio de
substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação e
descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Luva de Vinil
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
LUVA DE VINIL ao manipular alimentos.
.
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Levantamento e Transporte Manual de Cargas Ergonômico
ou Volumes - 04.01.006
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR17 EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
Avaliação de Risco Ergonômico NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Possibilidade de ocasionar dores nas costas (dores lombares), entorses,
deslocamento de disco e hérnias.
Fonte Geradora:
Movimentação e levantamento de materiais.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não aplicável.
Quanto ao EPI: inviável.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 do MTE e, posteriormente, executar as orientações
estabelecidas.
.
Quedas de mesmo Nível - 05.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional ou Intermitente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Mecânico/Acidentes
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Em caso de queda poderão ocorrer torções, luxações e/ou fraturas.
Fonte Geradora:
Pisos sujos de substâncias escorregadias.
Trajetória e Meios de Propagação:
Meio físico.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: não se utiliza.
Quanto ao EPI: não se utiliza.
Outros: não se utiliza.
Recomendações e Medidas de Controle:
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- Implantar Fita Antiderrapante (vide Cronograma [PPRA]).
- Cavalete de Sinalização de Segurança - Piso Escorregadio (vide Cronograma
[PPRA]).
- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Calçado de Segurança
- Cozinha e da Bota de Borracha com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Descrição
Observação
Fita Antiderrapante
São indicadas para a utilização em superfícies planas
como forma de sinalização visual.
EPC Eficaz: NA
Situação: Recomendado
Conforme orientação da NR-08:
8.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e
passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
de escorregamento, serão empregados materiais ou
processos antiderrapantes.
.
Ruído Contínuo ou Intermitente (legislação
trabalhista) - 01.01.021
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR15, Anexo

EPC é Eficaz:

Físico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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NA
15: Sim
Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Limite de
Tolerância:
= 85 dB(A)

Fonte Geradora:
Proveniente do funcionamento de eletrodomésticos.
.
Saneantes Domissanitários - 02.01.999
Exposição ao Agente: Ocasional
Técnica Utilizada: NR15, Anexo
13 - Análise da
atividade/ambiente - Produto
Químico
Elidido pelo uso Grau de
de EPI: Não
Insalub.:
Não Insalubre

EPC é Eficaz:
NA

Químico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: Sim
Sim

Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Higienização diária da cozinha.
Fonte Geradora:
- Sabão (os ingredientes e impurezas para este produto não tem importância
toxicológica).
- Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio [diluição: 200ml para 10
litros de água]).
- Desinfetante (ativo, tensoativo não iônico, solventes, antioxidante, fragrância,
veículo, propelente e cloreto de benzalcônio: 0,11%).
- Detergente Neutro (componente ativo/tensoativo aniônico [Linear Alquilbenzeno
Sulfonato de Sódio], Glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante,
espessantes, corantes, fragrância e veículo).
Trajetória e Meios de Propagação:
Contato direto e indireto com saneantes domissanitários classificados
comercialmente como produtos de limpeza.
Forma de Neutralização Utilizada:
Quanto ao EPC: inviável.
Quanto ao EPI: utiliza-se Luva de Látex.
Recomendações e Medidas de Controle:
- Deixar cópia da FISPQ próxima aos produtos químicos (vide Cronograma
[PPRA]).
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- Fornecer, treinar, documentar e tornar obrigatório o uso do Avental para Limpeza,
da Bota de Borracha, do Óculos de Proteção e do Calçado de Segurança - Cozinha
com C.A, conforme orientações da NR-06.
.
EPI - Equipamento de Proteção Individual
Descrição
Bota de Borracha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
BOTA DE BORRACHA para evitar o contato com possível umidade do ambiente.
Óculos de Proteção Visual
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a
projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06,
Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas
volantes.
Luva de Látex
CA EPI: 28324 Situação: Utilizado
Observação:
Outros C.As encontrados: 13336.
Obs: é permitido, conforme orientação do MTE, a utilização deste EPI até o fim de
vida útil. Porém, é de extrema necessidade que todas as aquisições possuam
Certificado de Aprovação em conformidade com a legislação.
Utilização:
LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis,
vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer
o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme
recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas):
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.
Calçado de Segurança - Cozinha
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
CALÇADO DE SEGURANÇA - COZINHA, com sola antiderrapante para a proteção
dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos,
escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da
EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I
(G - EPI para proteção dos membros inferiores).
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Indicado para utilização em ambientes de indústrias alimentícias, restaurantes,
câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral,
devendo ser preferencialmente da cor branca.
Avental para Limpeza
CA EPI: NA Situação: Recomendado
Utilização:
AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de
material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo
material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao
avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes
exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso
de água, manipulação de produtos químicos, etc.
.
Vício Postural - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: Análise da
atividade e ambiente
Grau de Insalub.:
Não Aplicável

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
NA
15: NA
NA
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Vício postural e características físicas do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho, conforme item 17.1.2 da NR-17,
executando as orientações estabelecidas.
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho) a fim de identificar, com maior precisão, agentes
agressivos, além de efetuar correções no ambiente para minimizar/controlar o
agente associado à atividade.
.
..
6.318 Setor: Gabinete Secretaria de Educação e Cultura - 061.001.1
.
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Descrição Física do Ambiente: Departamento de Assessoria Pedagógica:
Paredes em alvenaria complementada com divisórias navais; piso em concreto com
revestimento vinílico; teto em laje com acabamento em gesso; aberturas metálicas
com vidro liso transparente; portas de acesso interno em eucatex; ventilação
natural complementada com ventiladores; iluminação natural complementada com
artificial.
Departamento Pedagógico/Gerência de Educação Básica:
Paredes em alvenaria complementada com divisórias navais; piso em concreto com
revestimento vinílico; teto em laje; aberturas metálicas com vidro liso transparente;
portas de acesso interno em eucatex; ventilação natural complementada com
ventiladores; iluminação natural complementada com artificial.
Departamento Educação Especial:
Paredes em alvenaria com divisórias navais; piso em concreto com revestimento
vinílico; teto em laje; aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores;
iluminação natural complementada com artificial.
Departamento de Gerência de Estruturas e Processos Educacionais:
Paredes em alvenaria com divisórias navais; piso em concreto com revestimento
vinílico; teto em laje; aberturas metálicas com vidro liso transparente; portas de
acesso interno em eucatex; ventilação natural complementada com ventiladores;
iluminação natural complementada com artificial.
Observação do Setor: - Postos de Trabalho com mesas individuais simples, sem
bordas arredondadas.
- Há disponibilidade de bebedouro e copos descartáveis em área de uso comum.
- Hidrantes disponíveis em área de uso comum, porém sem sinalização adequada.
- Há banheiros dotados de lavatório, papéis-toalha e sabonete líquido, porém não
há lixeira com tampa.
- Sistema de combate a incêndio (Extintores Portáteis) sem sinalização adequada e
necessitando de manutenção.
.
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
Extintores de Incêndio
EPC Eficaz: Não
Situação: Utilizado
Observações:
A quantidade e o modelo dos Extintores de Incêndio devem estar em conformidade
com o estabelecido pelas Normas e Procedimentos Técnicos do Corpo de
Bombeiros do Estado, de acordo com:
a) NPT-021 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio:
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Quando os Extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de
fixação do suporte deve variar, no máximo, a 1,6m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10m do piso acabado.
b) É permitida a instalação de Extintores sobre o piso acabado, desde que
permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre
0,10m e 0,20m do piso.
c) Os Extintores não devem ser instalados em escadas.
d) Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o
estabelecido na NPT-020/11 - Sinalização de Emergência.
Obs: Extintores vencidos e despressurizados.
Hidrantes
EPC Eficaz: Sim
Situação: Utilizado
Observações:
Esta Norma de Procedimento Técnico (NPT-022) aplica-se a todas as edificações
ou áreas de risco em que seja necessária a instalação de Sistemas de Hidrantes
e/ou Mangotinhos para combate a incêndio - de acordo com o previsto no Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
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6.318.1 Função: Professor - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Atividade: Supervisor Pedagógico
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de Assessoria Direta à Secretaria de
Educação; analisar e elaborar peças processuais; analisar e/ou elaborar minutas de
leis, decretos e outras modalidades normativas; analisar proposições de lei
elaboradas pelo Poder Legislativo Municipal; emitir informações, pareceres jurídicos
e outras manifestações jurídicas sobre assuntos de interesse do Município; atuar
em audiências e julgamentos de interesse do Município e outras atividades
correlatas.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
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1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
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correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
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e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.318.2 Função: Professor(a) - CBO: 231305 GFIP: 1
.
Atividade: Gestão do Departamento Pedagógico
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades de acompanhamento nas escolas;
realizar atividades de gestão do departamento pedagógico; realizar atividades de
orientações pedagógicas nas escolas municipais e CMEIs; elaborar relatórios e
serviços de digitação; atender ao público, via telefone ou pessoalmente; serviços de
escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
3
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação.
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
3
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
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Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
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d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.

Polimed Medicina do Trabalho | Fone: (46) 2101-1800

Página: 3758

Polimed Medicina do Trabalho
Rua Itabira, 1371 - 2º andar - sala 205
Pato Branco – PR

Jakcson Olmes Lovera
Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR – 87026/D
CREA SC – 085039-9

6.318.3 Função: Professor(a) - CBO: 331105 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Realizar atividades como secretária da Secretária de
Educação; ser responsável pela organização da agenda; avaliar desempenho de
professores; realizar atendimento ao público, via telefone ou pessoalmente;
serviços de escritório em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 52 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 Avaliação do Nível de
Iluminação

EPC é Eficaz:
NA

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA
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Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
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Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
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A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.318.4 Função: Supervisor Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1
.
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer a gestão, gerência e coordenação das atividades
da Secretaria de Educação; planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicoadministrativos e operacionais; tratar de documentos variados, coordenar
processos licitatórios, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos; preparar relatórios e planilhas; movimentação de pessoal; elaborar
documentos; executar atividades administrativas e de escritório em geral.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições de Trabalho com Iluminação
Diurna Inadequada - 04.04.005
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Iluminação
Diurna
Inadequada:
= 500 lx

Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto visual.
Fonte Geradora:
Iluminação natural complementada com artificial.
Recomendações e Medidas de Controle:
Aumentar os índices de iluminação de acordo com a NBR 5413/92 (Nota Técnica
MTE n°224/2014).
Observações:
A norma brasileira (NBR 5413/92 (Nota Técnica MTE n°224/2014)) especifica os
requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as
pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e
segurança durante todo o período de trabalho.
.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
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permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
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a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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6.318.5 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1
.
Atividade: Apoio à Gerência de Estruturas e Processos Educacionais
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer as atividades de assessoria à diretora do
Departamento de Gerência de Estruturas e Processos Educacionais; realizar
atividades de supervisão pedagógica; confeccionar memorandos, relatórios e
planilhas; elaborar documentos; executar atividades administrativas e de escritório
em geral ou por determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 43,8 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Técnica Utilizada: NR17 -

EPC é Eficaz:

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
2
Consta na NR- EPI é Eficaz:
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15: NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

NA
Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
2
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
.
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Acessórios Ergonômicos
Descrição
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
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d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
.
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6.318.6 Função: Supervisor(a) Pedagógico(a) - CBO: 239430 GFIP: 1
.
Atividade: Apoio ao Assessor de Gabinete
Tipo da Atividade: Leve
Descrição da Atividade: Exercer as atividades de organização da agenda e
compromissos do Assessor de Gabinete; realizar atividades de supervisão
pedagógica; realizar orientações para verbas; confeccionar memorandos e ofícios
referentes as escolas e CMEIs; preparar relatórios e planilhas; elaborar
documentos; executar atividades administrativas e de escritório em geral ou por
determinação do superior imediato.
Jornada de Trabalho da Função: 40 horas/semana.
Observação: Atividade caracterizada como não insalubre (NR-15), não periculosa
(NR-16) e não se enquadra como atividade especial, segundo benefício de
aposentadoria especial da Previdência Social (Decreto n° 3048/99).
.
Agentes Associados à Atividade
Condições Ambientais de Trabalho - Conforto Ergonômico
Acústico - 04.05.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: NR15, Anexo EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
01 - Medição Pontual com
NA
15: NA
NA
Decibelímetro
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Quantitativa
2019
Intensidade: = 59 dB(A)
Tempo de
Nível de ruído
Exposição:
aceitável:
08:00 h
= 65 dB(A)
Fonte Geradora:
Atividades desenvolvidas em ambiente sem fontes de ruído - som ambiente.
Observações:
Agente associado à atividade relativa à antecipação do risco e conforto acústico,
segundo NR-09 e NR-17, item 17.5.2.1 - Condições Ambientais de Trabalho.
.
Condições Ambientais de Trabalho - Nível de
Iluminação - 04.04.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente

Ergonômico
Funcionários expostos ao Risco:
1
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Consta na NR- EPI é Eficaz:
15: NA
NA

Periculosidade: Período da
Não
Avaliação: Maio
a Agosto de
2019
Tempo de
Exposição:
08:00 h

Tipo da
Avaliação:
Quantitativa
Nível de
Iluminação
Mínimo:
= 500 lx

.
Vício postural - posto de trabalho com uso de Ergonômico
computador - 04.01.999
Exposição ao Agente: Habitual e Permanente
Funcionários expostos ao Risco:
1
Técnica Utilizada: Análise da
EPC é Eficaz: Consta na NR- EPI é Eficaz:
atividade e ambiente
NA
15: NA
NA
Grau de Insalub.:
Periculosidade: Período da
Tipo da
Não Aplicável
Não
Avaliação: Maio Avaliação:
a Agosto de
Qualitativa
2019
Possíveis Danos à Saúde:
Desconforto muscular e cansaço físico - sem dimensionamento de gravidade.
Fonte Geradora:
Posto de trabalho com uso de computador, vício postural e características físicas
do indivíduo.
Recomendações e Medidas de Controle:
Efetuar a correção visual em frente ao computador; corrigir o posicionamento do
monitor (altura x distância do utilizador); adotar o posicionamento postural correto
com a utilização de cadeira ergonômica (assento estofado, encosto estofado
regulável e apoio regulável para antebraço); apoio independente para os pés; não
permitir posicionamento do monitor fora do alinhamento corporal (em diagonal) que
permita a rotação do corpo ou pescoço na visualização da tela.
Realizar Análise Ergonômica do Trabalho conforme item 17.1.2 da Norma
Regulamentadora NR-17 e, posteriormente, executar as orientações estabelecidas
(vide Cronograma [PPRA]).
Observações:
Esta análise do agente e do ambiente está condicionada à fase de antecipação do
risco, sendo extremamente necessária a elaboração de estudo (Análise
Ergonômica do Trabalho), a fim de identificar agentes agressivos e efetuar
correções no ambiente para minimizar/controlar o agente associado à atividade.
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.
Acessórios Ergonômicos
Descrição
Cadeira Ergonômica
Situação: Utilizado
Utilização:
CADEIRA ERGONÔMICA para os trabalhos realizados na posição sentada,
conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
A norma NBR 13962:2006 especifica as características físicas e dimensionais e
classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a
determinação da estabilidade, resistência e durabilidade das mesmas, de qualquer
material, excluindo-se longarina e poltronas de auditório e cinema.
Os padrões adotados pela norma baseiam-se em uso de 8h ao dia, por pessoas
com peso de até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m e que é denominada:
cadeira giratória operacional.
A norma define cadeira operacional, aquela com as seguintes características:
a) regulagem de altura do assento;
b) regulagem do apoio lombar;
c) apoio com regulagem de antebraço;
d) base giratória;
e) base com pelo menos cinco pontos de apoio, provida ou não de rodízios;
f) conformação da superfície do assento um pouco elevada e borda frontal
arredondada.
Suporte para Monitor
Situação: Recomendado
Utilização:
SUPORTE PARA MONITOR para realizar digitações e adequar os postos de
trabalho, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
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17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Punhos
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PUNHOS (TAPETE PARA MOUSE E TECLADO) ao realizar
digitações, visando a adequação dos postos de trabalho, conforme especificações
da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
Apoio para os Pés
Situação: Recomendado
Utilização:
APOIO PARA OS PÉS ao executar atividades em que os trabalhos sejam
realizados na posição sentada, conforme especificações da NR-17 em seus itens:
17.3 Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição.
17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados,
poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do
trabalhador.
.
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7 CONCEITOS DE ACIDENTES

ACIDENTE DE TRABALHO
Acidente de trabalho, segundo o artigo 19 da Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991, é o
acidente que ocorre pelo exercício do trabalho e serviço da empresa provocando
lesão corporal ou perturbação funcional. Portanto, a mesma Lei equipara o acidente
de trajeto ao de trabalho conforme segue:
• Art. 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução - permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho.

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho, por expressa determinação
legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de
trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as conceitua:
• Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social.
• Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
ACIDENTE DE TRAJETO
Conforme a definição de acidente de trabalho, vamos ao dispositivo da citada lei que
considera como acidente aquele ocorrido no trajeto residência-trabalho e vice versa.
• Art. 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos desta lei:
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• IV - O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário
de trabalho: d) no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive
veículo de propriedade do segurado.

O acidente de trajeto (desde que o afastamento necessário seja superior a 15 dias),
garante aos Servidores Municipais a estabilidade no emprego por 12 meses a partir
da volta do acidentado ao trabalho, ou seja, a mesma estabilidade concedida em
casos de acidente de trabalho:
• Art. 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na
empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente
de percepção de auxílio-acidente.

DIREITOS DO ACIDENTADO DE TRAJETO SEGUNDO LEI N° 8213/91
Emissão da CAT: sendo o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho, o
preenchimento da CAT por parte da empresa é obrigatório, assim como é para o
acidente de trabalho. Quanto à CAT, deverá ser emitida preferencialmente até 24
horas após o acidente. Em caso de não emissão da CAT, a mesma poderá ser
emitida por outras fontes.
O artigo 22 Lei 8213, nos mostra que a CAT pode ser emitida pelo: próprio
acidentado; seus dependentes; sindicato da categoria do trabalhador; médico que
atendeu o acidentado; qualquer autoridade pública.
Direitos:
• Recebimento de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, pagos
pelo INSS.
• Aposentadoria por invalidez, o caso de incapacidade seja total e
permanente, ou ainda pensão por morte aos dependentes.
• Estabilidade no emprego por 12 meses após a cessação do beneficio.
• Reabilitação pessoal e profissional.
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8 DO HORÁRIO DE TRABALHO

Início: 12h

Término: 17h

O horário pode variar de acordo com a secretaria e/ou departamento.
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9 INFORMAÇÕES PERICIAIS

Perícia realizada em: maio a agosto de 2018.
Metodologia utilizada na perícia: conforme item 3.0.
Material utilizado na perícia: conforme item 4.0.
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10 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Higiene Ocupacional - É a ciência voltada ao reconhecimento, avaliação e controle
de todos os fatores ambientais que possam desencadear doença, dano à saúde e
ao bem-estar dos trabalhadores e pessoas da comunidade.
Observação: Referente à Higiene Ocupacional para fins de orientação - levando em
consideração a revogada Portaria do Ministério do Trabalho1 nº 3.311/89, assim
designa em seu item 4.4:
Do tempo de exposição ao risco: a análise do tempo de exposição traduz a
quantidade de exposições em tempo (horas, minutos, segundos) a
determinado risco operacional sem proteção, multiplicado pelo número de
vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de trabalho. Assim, se
o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a vapores de
amônia, e esta exposição se repete por 5 ou 6 vezes durante a jornada de
trabalho, então seu tempo de exposição é de 25 a 30 minutos por dia, o que
traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, ele se expõe ao
mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 vezes,
passa a exposição total a contar com 300 a 400 minutos por dia de trabalho,
o que caracteriza uma situação de intermitência. Se, ainda, a exposição se
processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem interrupção,
diz-se que a exposição é de natureza continua.

Insalubridade: Em termos laborais significa o ambiente de trabalho agressivo à
saúde, devido à presença de agentes prejudiciais ao organismo do trabalhador.
Conforme NR-15 e seus anexos, o artigo n° 189 da CLT1 estabelece:
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por
sua

natureza,

condições

ou

métodos

de

trabalho,

exponham

os

empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos (2009, p. 36).

Periculosidade: Conforme NR-16, Lei nº 7.369/85, o artigo nº 193 da CLT
estabelece:
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São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com
inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado (2009, p. 37).

Eliminação da insalubridade: considera-se o disposto na NR-151, item 15.4.1,
subitens "a" e "b" (p. 236), em que a eliminação ou neutralização da insalubridade
deverá ocorrer: "com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente
de trabalho dentro dos limites de tolerância"; e "com a utilização de equipamentos de
proteção individual".
Contato1: s. m. || o exercício do tato; toque. || Relação entre dois ou mais
corpos que se tocam uns com os outros; estado ou situação desses corpos entre si.
|| (Fig.) Relações de frequência, de proximidade, de influência. || Ponto de contato 1.
lugar por onde os corpos ou as figuras se tocam; (fig.) relação de semelhança. ||
Contato de primeira 1. (Geom.) ou segunda ordem, aquele em que os corpos que se
tocam têm um ou dois pontos comuns F. lat. Contactus. Contato é sinônimo
de: proximidade, convivência, convívio, influência, comércio, trato, toque.
Permanente1: adj. Definitivo; que dura muito tempo; que permanece; que não
sofre mudanças. Constante; que acontece frequentemente. Estável; que apresenta
estabilidade, permanência.
Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou
danos à saúde das pessoas.
Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão
física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1 da Legislação Federal Vigente

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.1 (p.
101), em que os agentes físicos são "diversas formas de energia a que possam
estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais,
temperaturas extremas, (...)".
Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.2 (p. 101),
em que os agentes químicos são:
substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter
contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-09, item 9.1.5.3 (p.
101), em que os agentes biológicos são "bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
protozoários, vírus, entre outros".
Considerando a Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, que dispõe das
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, da NR-01 a NR36, e Legislação Complementar.
Considerando a Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, que neste caso em
especial NR-15 e NR-16, quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-15, item 15.4.1 (p.
237), subitens "a" e "b", em que:
A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
a) com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância;
b) com a utilização de equipamento de proteção individual.

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR-16, o enquadramento
deve levar em consideração a exposição e atividades em contato com materiais
explosivos, inflamáveis e radiações ionizantes.
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Considerando o previsto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República, que
estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social, através dos itens XXII, XXIII e XXIV.
Considerando, embora regidos pelo Estatuto dos Servidores Municipais, como base
de estudos, foram observadas as especificações da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), Seção V - da Segurança e Medicina do Trabalho.
Considerando, como base de estudos, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
Seção III, Art. 71 (p. 20):
Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o
qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato
coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto,
obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração
ultrapassar 4 (quatro) horas.
§ 2º Os intervalos de descanso não serão computados na duração do
trabalho.
§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser
reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando
ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o
estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à
organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não
estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo,
não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 8.923, de 27.7.1994).

Considerando a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
planos de benefícios da Previdência Social1 e que dá outras providências:
Subseção IV - da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
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especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício.
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado.
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período
equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam
ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício.
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
§ 7º

O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide

exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições
especiais referidas no caput.
§ 8º

Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos

termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação
que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58
desta Lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
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considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade
prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e
fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica
desse documento.

11.2 da Legislação Federal Vigente - Atividades Específicas
Considerando a Portaria MTE nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, que
dispõe das atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras
espécies de violência física nas atividades profissionais (de segurança pessoal ou
patrimonial), regulamentando o adicional de periculosidade para as atividades de
vigilância pessoal e patrimonial.
Considerando a Lei nº 7.394/1985, que regulamenta a profissão de Técnico
em Radiografia/Operador de Raio-X, a qual determina as condições de
periculosidade em trabalhos com radiação. Decreto nº 92.790, de 17 de junho de
1986 - regulamenta a Lei nº 7.394/85.
Considerando a Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que regulamenta o
exercício da profissão de Bombeiro Civil.
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Considerando a Lei n° 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta
o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSD) e de Auxiliar de Saúde
Bucal (ASD).
Considerando a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, Art. 6, que
dispõe sobre as atividades do Agente Comunitário de Saúde, além de determinar as
atribuições ao exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Portanto, segundo a Lei nº 11.350/06,
são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde na sua área de
atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural
da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e
coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de
risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde
e outras políticas que promovam a qualidade de vida.
Considerando a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, Art. 7, que dispõe
sobre as atividades do Agente de Endemias, além de determinar a atividade deste.
Considerando a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962 , que dispõe sobre os
cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. DecretoLei nº 706, de 25 de julho de 1969, que estende aos portadores de certificado de
curso de pós-graduação em Psicologia e Psicologia Educacional, o direito
assegurado pelo Art. 19 da Lei nº 4.119/62. Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de
1971, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e
concede outras providências. Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977, que
regulamenta a Lei nº 5.766/71.
Considerando a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Regionais de Odontologia e concede outras providências. Decreto nº
68.704, de 04 de junho de 1971, que regulamenta a Lei nº 4.324/64. Lei nº 5.081, de
24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia. *A redação do inciso
III, Art. 6 da Lei nº 5.081/66 foi dada pela Lei nº 6.215, de 30 de junho de 1975.
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Considerando a Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Orientador Educacional. Decreto nº 72.846, de 26 de
setembro de 1973, que regulamenta a Lei nº 5.564/68.
Considerando a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Médico Veterinário e cria o Conselho Federal e os
Regionais de Medicina Veterinária. Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, que
aprova o regulamento do exercício da profissão de Médico Veterinário e dos
Conselhos de Medicina Veterinária. Decreto-Lei nº 818, de 05 de setembro de 1969,
que dispõe sobre a aceitação, pelo Ministério da Agricultura, para fins relacionados
com a defesa sanitária animal, de atestados firmados por Médico Veterinário sem
vínculo com o serviço público, e concede outras providências.
Considerando a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre
os Conselhos de Medicina, e concede outras providências. Decreto nº 44.045, de 19
de julho de 1958, que aprova o regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Medicina a que se refere à Lei nº 3.268/57. Lei nº 6.932, de 07 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do Médico Residente e concede outras
providências.
Considerando a Lei nº 6.242, de 23 de setembro de 1975, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Guardador e Lavador de veículos automotores, e concede
outras providências. Decreto nº 79.797, de 8 de junho de 1977, que regulamenta a
lei nº 6.242/75.
Considerando a Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, além de determinar outras
providências. Decreto nº 87.218, de 31 de maio de 1982, que regulamenta a Lei nº
6.965/81. * Alterações: Lei nº 9.9098/95.
Considerando o Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, que prevê
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, e concede outras
providências. Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e concede outras
providências. *Alteração: Lei nº 9.098/95.
Considerando a Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e concede outras
providências. Decreto nº 85.878, de 9 de abril de 1981, que regulamenta a Lei nº
3.820/60. *Alterações: Lei nº 9.120/95; lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71.
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Considerando a Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, e concede outras
providências. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, e concede outras providências.
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/86. O
parágrafo único do Art. 23 da Lei nº 7.498/86 foi alterado pela Lei nº 8.967, de
28/12/94. A Lei nº 7.498/86 estabelece que o exercício da enfermagem é privativo de
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro.
Considerando a Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre a
profissão de Assistente Social e concede outras providências.
11.3 da Legislação Municipal Vigente
Considerando que os Servidores Municipais são administrativamente regidos por
Estatuto dos Servidores Municipais, aplica-se as Leis e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, segundo estabelecido no Estatuto dos
Servidores Municipais (Lei Complementar n°060/2016).
Considerando a Lei Municipal n° 060/2016 - que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Guarapuava, tem-se:
SUBSEÇÃO VII: Da Gratificação por Atividade Insalubre ou Perigosa
Art. 85 Os servidores efetivos que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em atividades perigosas, fazem jus a esta gratificação,
servindo como base de cálculo os seguintes valores, para 40 h (quarenta
horas) semanais:
I - Médicos: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II - Demais cargos em nível superior: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).
III - Nível técnico, médio e fundamental: R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco
reais).
§ 1º Para os servidores cujas cargas horárias sejam inferiores a 40h
(quarenta horas) semanais receberão valores proporcionais à carga horária.
§ 2º Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlatas para
definir as atividades penosas, insalubres ou perigosas.
§ 3º Os percentuais das gratificações de que trata este artigo serão
calculadas conforme segue:
I - para as atividades insalubres 10%, 20% ou 40% sobre o valor previsto
nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 63/2016)
II - para as atividades perigosas 30% sobre o valor previsto nos incisos I, II
e (Redação dada pela Lei Complementar nº 63/2016)
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III - do caput deste artigo, e; (Redação dada pela Lei Complementar nº
63/2016)
§ 4º A Administração deverá realizar os laudos técnicos exigidos segundo a
periodicidade descrita pela legislação federal pertinente.
§ 5º O direito a gratificação de penosidade, insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a
sua concessão.
§ 6º O reajuste do valor da gratificação de que trata o caput deste artigo
acompanhará o índice de recomposição anual do vencimento dos
servidores municipais. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
63/2016)
Art. 86 Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações
ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, visando a
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de procedimentos e
normas de saúde, higiene e segurança.
§

1º

A

servidora

gestante

ou

lactante

será

afastada,

mediante

recomendação médica, enquanto durar a gestação e a lactação, das
operações e locais previstos neste artigo, podendo exercer suas atividades
em local salubre e em serviço não perigoso, sem a perda da referida
gratificação.
§ 2º Todo servidor exposto a condições de penosidade, insalubridade ou
periculosidade deve ser submetido a exames médicos periódicos e
específicos, observada a periodicidade definida na legislação federal.
Art. 87 Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou
substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de
modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo
previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos
a exames médicos a cada 6 (seis) meses.

Considerando os Manuais de Atribuições e de Orientação dos Servidores Público de
Guarapuava, sob as Leis Complementares n° 050/2014, n°2515/2016 e 2516/2016,
assim como dados do reconhecimento de riscos e identificação das atividades
desenvolvidas por cada servidor.
Considerando a Lei Complementar n°012/2004 que dispõe sobre a reestruturação
do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarapuava/PR e, dá
outras providências, aliadas as considerações dadas à Súmula Vinculante 33, onde
se aplicam ao servidor público, no que couberem, as regras do regime geral da
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previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso
III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Considerando que o Governo municipal mantem regular a aquisição e o
fornecimento, sem custo ou ônus ao Servidor, dos Equipamentos de Proteção
Individual, a todos os Servidores Públicos onde haja a necessidade conforme aponta
e recomenda o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
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11.4 CONCLUSÃO

Considerando os riscos envolvidos para cada atividade, bem como a
Legislação vigente:
• Conforme o disposto na NR-15, as atividades desenvolvidas são enquadradas
como atividades não insalubres ou atividades insalubres, assim como
especificado no presente laudo em função das atividades desenvolvidas por
cada função/cargo aqui descritos.
• Conforme o disposto na NR-16, as atividades desenvolvidas são enquadradas
como atividades não periculosas ou atividades periculosas, assim como
especificado no presente laudo em função das atividades desenvolvidas por
cada função/cargo aqui descritos.
• Conforme o disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e Legislação
Complementar, as atividades desenvolvidas são enquadradas ou não em
condições de Aposentadoria Especial, assim como especificado no presente
laudo em função das atividades desenvolvidas por cada função/cargo aqui
descritos.

Pato Branco/PR, 27 de agosto de 2018.
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