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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

Município de Divino de São Lourenço 27.174.127/0001-83 

ENDEREÇO BAIRRO 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Divino de São Lourenço ES 29.590-000 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

84.11-6-00 Administração pública em geral 

 

RESPONSÁVEL 

NOME CARGO 

Eleardo Brasil Prefeito 

TELEFONE E-MAIL 

(28) 3551-1166 gabinete@dslourenco.es.gov.br 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Saúde (28) 3551-1143 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Pedro Batista de Aguiar, nº 46 Santa Cruz 29.590-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

90 
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2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho LTDA  08.114.492/0001-58 

ENDEREÇO BAIRRO 

Rua José Moreno Filho, 34 – Pavimento 2 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Ibatiba ES 29.395-000 

E-MAIL TELEFONE 

medtrab.es@gmail.com (28) 3543-0657 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME FUNÇÃO Nº REGISTRO NIT/PIS 

Suenny Esperidon dos Santos Eng. de Segurança do Trabalho CREA/ ES – 027948/D 168.8063.820-2 

mailto:contato@innovar.srv.br


6 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) regulamentado pela NR 09 

(Portaria 3.214/78) se enquadra em um conjunto de medidas mais abrangentes e se 

articula principalmente com a NR 07 PCMSO (Programa de Controle Médico Saúde 

Ocupacional). 

 
Elaborado, o PPRA é um Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, 

contemplando todas as suas categorias de forma qualitativa, com o objetivo de 

preservar a saúde e a integridade de todos os servidores do município, através da: 

 Antecipação; 

 Reconhecimento; 

 Avaliação; 

 
Controle de riscos ambientais existentes ou que venham a ocorrer no ambiente de 

trabalho, no que diz respeito a Saúde e Segurança do trabalhador. 

 
Em atendimento as exigências da NR 09 (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), no que se refere ao reconhecimento e avaliação dos riscos relacionados 

a agentes químicos, físico e biológico de forma qualitativa, este é um documento que 

engloba as MEDIDAS PREVENTIVAS, quanto aos riscos relacionados às atividades 

existentes no município. 

 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas do município, no 

campo da preservação da saúde e da integridade física dos servidores. Estando 

articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. Possui também o 

objetivo de atender as obrigatoriedades legais, prevista nas normas específicas. 
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4. ATIVIDADES DO MUNICÍPIO 

Fundo público de administração direta Municipal. 

5. CARACTERISTICAS DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As características do ambiente de trabalho estão descritas na tabela de 

reconhecimento de riscos ambientais. 

 

6. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 
DO EMPREGADOR 

 
Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade 

permanente do município. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Elaborar ordens de serviço 

sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos servidores por comunicados, 

cartazes ou meios eletrônicos. 

 
Informar aos servidores:  

 Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 

 Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pelo 

município; 

 Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 

diagnóstico aos quais os próprios servidores forem submetidos; 

 Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho; 

 Permitir que representantes dos servidores acompanhem a fiscalização dos 

preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

 Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou 

doença relacionada ao trabalho; 

 Deixar disponível o documento-base suas alterações e complementações, de 

modo a proporcionar o imediato acesso das autoridades competentes. 
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DOS SERVIDORES 

 

 Colaborar com o município na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR; 

 Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA; 

 Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos do PPRA; 

 Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, 

possam implicar risco à saúde dos servidores; 

 Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do 

trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

 Usar o EPI fornecido pelo empregador; 

 Submeter-se aos exames médicos previstos na Norma Regulamentadora – 

NR-7. 

 

7. INTEGRAÇÃO COM A CIPA 

 

Os servidores terão participação efetiva no programa, através dos seus 

representantes da CIPA que estiver em gestão, dando sugestões e informando a 

administração sobre condições que julgarem de risco. O documento base, suas 

alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, 

quando existente no município, de acordo com a NR-5. 

8. DEFINIÇÕES 

 
HIGIENE OCUPACIONAL 

 
É a ciência e arte dedicada à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos 

riscos existentes ou originados nos locais de trabalho, os quais podem prejudicar a 

saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possíveis 

impactos sobre o meio ambiente em geral. 

 

RISCOS AMBIENTAIS 

 
Para efeito da NR – 9, item 9.1.5, que trata do PPRA, são considerados riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que, em função de sua natureza, 
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concentração ou intensidade e tempo de exposição, forem capazes de causar dano a 

saúde do trabalhador. 

 
AGENTES FÍSICOS 

 
São as diversas formas de energia a que possam estar expostas os servidores. 

Devem ser considerados durante as avaliações, os agentes físicos que se apresentam 

nas seguintes formas de energia: 

 Ruído; 

 Vibração;  

 Pressões anormais; 

 Temperaturas extremas (frio e calor); 

 Radiações ionizantes; 

 Radiações não ionizantes; 

 Infrassom e ultrassom. 

 

AGENTES QUÍMICOS 

 
São substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, ou pela natureza da atividade de exposição possam ter contato através 

da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingestão. Nas formas de:  

 Poeiras; 

 Fumos;  

 Névoas; 

 Neblinas; 

 Gases;  

 Vapores.  

 

AGENTES BIOLÓGICOS  

 
Os Agentes Biológicos se apresentam nas formas de micro-organismos e parasitas 

infecciosos vivos e suas toxinas, tais como:  



10 

 

 Bactérias; 

 Fungos; 

 Bacilos; 

 Parasitas; 

 Protozoários; 

 Vírus. 

Além dos Riscos Ambientais mencionados na NR – 9, o MTE estabelece também os 

riscos relacionados abaixo: 

AGENTES ERGONÔMICOS  

Conjunto de parâmetro que devem ser estudados e implantados de forma a permitir a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

servidores, proporcionando conforto e segurança na desenvoltura de suas atividades.    

 Esforço físico intenso; 

 Levantamento e transporte manual de peso; 

 Exigência de postura inadequada; 

 Controle rígido de produtividade; 

 Imposição de ritmos excessivos; 

 Trabalho em turno e noturno; 

 Jornadas de trabalho prolongada. 

AGENTE MÊCANICO (RISCO DE ACIDENTE) 

São agentes que se originam das atividades mecânicas: que envolvem máquinas e 

equipamentos, responsáveis pelo surgimento das lesões nos servidores quando a 

ocorrência dos acidentes do trabalho, tais como: 

 Arranjo físico inadequado; 

 Máquinas e equipamentos sem proteção; 

 Ferramentas inadequadas ou defeituosas; 

 Iluminação inadequada  

 Eletricidade; 
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 Probabilidade de incêndio ou explosão; 

 Armazenamento inadequado  

 Animais peçonhentos. 

 

OUTROS FATORES DE RISCO 

São agentes adversos responsáveis pelo surgimento de doenças e/ou ser causador 

de acidentes, tais como: 

 Umidade. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS DE 

ACORDO COM A SUA NATUREZA 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

VERDE VERMELHO MARROM AMARELO AZUL CINZA 

RISCOS FÍSICOS 
RISCOS 

QUÍMICOS 

RISCOS 

BIOLÓGICOS 

RISCOS 

ERGONÔMICOS 

RISCOS DE 

ACIDENTES 

OUTROS 

FATORES DE 

RISCO 

 

Ruídos  

 

Vibrações 

 

Radiações 

ionizantes 

 

Radiações não-

ionizantes 

 

Frio  

 

Calor 

 

Pressões 

anormais 

 

 

 

Poeiras Fumos  

 

Névoas Neblinas  

 

Gases Vapores 

 

Substâncias 

 

Compostos ou 

produtos químicos 

em geral 

 

Vírus  

 

Bactérias  

 

Protozoários  

 

Fungos  

 

Parasitas  

 

Bacilos 

 

Esforço físico 

intenso 

 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

 

Exigência de 

postura 

inadequada 

 

Controle rígido de 

produtividade 

 

Imposição de 

ritmos excessivos 

 

Trabalho em turno 

e noturno 

 

Jornadas de 

trabalho 

prolongadas 

 

Monotonia e 

repetitividade 

 

Outras situações 

causadoras de 

stress físico e/ou 

psíquico 

 

Arranjo físico 

inadequado 

 

Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção 

 

Ferramentas 

inadequadas ou 

defeituosas 

 

Iluminação 

inadequada  

 

Eletricidade 

 

Probabilidade de 

incêndio ou 

explosão 

 

Armazenamento 

inadequado  

 

Animais 

peçonhentos 

 

Outras situações 

de risco que 

poderão contribuir 

para a ocorrência 

de acidentes 

 

Umidade 
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9. ESTRUTURA DO PPRA 

 

O PPRA descrito no documento base deve conter os aspectos estruturais do 

programa, tais como: 

 O planejamento anual com o estabelecimento das metas a serem cumpridas e 

com os prazos para a sua implantação; 

 A estratégia e a metodologia de ação; 

 A forma de registro; 

 Manutenção e divulgação dos dados; 

 Periodicidade e forma de avaliação do seu desenvolvimento. 

 

10. DESENVOLVIMENTO DO PPRA 

 
O PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas de um programa de 

Higiene Ocupacional, que consiste em:  

 Antecipação; 

 Reconhecimento; 

 Avaliação; 

 Monitoramento e controle dos riscos ambientais. 

 
11. METODOLOGIAS DE AÇÃO 

 

11.1 ANTECIPAÇÃO 

 
Deverá ser assegurado pelo responsável do município a avaliação de toda a 

modificação que porventura aconteça no ambiente de trabalho, considerando seus 

riscos e perigos potencialmente presentes.  
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11.2 RECONHECIMENTO 

 

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os 

servidores: Nome, NIT, cargo CBO, função do município atividades que realizem, 

setores onde estão lotados, regime de revezamento, com objetivo de estudar como 

eles se relacionam com os processos e com os agentes/perigos presentes nestes 

processos e no ambiente. 

 
Para cada setor do município então é feito um mapeamento dos processos e 

atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de servidores que 

realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos no município. 

A estes grupos de servidores damos nome de GHE. 

 
Cada processo pode ser constituído de um ou mais GHE, isto será determinado 

levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e consequentemente 

quanto à exposição aos mesmos perigos. Em seguida caracteriza-se o ambiente de 

trabalho para cada GHE: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-

se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc. 

 
Para cada GHE então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as 

atividades, máquinas equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos 

que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção 

existentes. 

 
Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou 

avaliações necessárias ao seu controle. 
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12. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

 
Este programa constitui um sistema de dados, estruturando de forma a construir um 

histórico técnico e administrativo do PPRA. Os dados deverão ser mantidos por um 

período mínimo de 20 (vinte) anos, estando sempre disponíveis aos servidores 

interessados, seus representantes legais e autoridades da área. 

 
O presente documento-base e suas alterações e complementações deverão ser 

apresentados e discutidos com a CIPA ou a pessoa designada para o cumprimento 

das atribuições da NR-5, conforme o caso. 

13. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

PPRA 

 

O PPRA deverá ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficácia do 

programa observando se foram cumpridas todas as metas descritas no planejamento 

anual e se as medidas de controle adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou 

reduziram os riscos e/ouse houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de 

trabalho. 

 

14. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Foi realizado levantamento das priorizações das ações de acordo com as 

necessidades encontradas na avaliação ambiental dos riscos, e classificada da 

seguinte forma: 

CRITÉRIO PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

P1 Medidas urgentes 

P2 Medidas com urgência moderada. 

P3 Medidas não urgentes. 
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15. CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO 

 
Foi utilizado o seguinte critério para definição das necessidades de monitoramento 

com suas respectivas periodicidades, de acordo com avaliação qualitativa, frequência 

e risco no qual o servidor se encontra exposto. 

 

16. PLANEJAMENTO ANUAL- METAS, PRIORIDADES E CRONOGRAMAS 

 

O planejamento anual e o quadro de implementação das metas do PPRA, encontra-

se anexo este documento. 

 

17. INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

FISPQ é um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) conforme norma, ABNT-NBR 14725. Este documento, denominado ficha com 

dados de Segurança segundo Decreto nº 2.657 de 03/07/1998, deve ser recebido 

pelos empregadores que utilizem produtos químicos, tornando-se um documento 

obrigatório para a comercialização destes produtos. 

 

A FISPQ fornece informações sobre vários aspectos desses produtos químicos 

(substancias ou preparados) quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente. A FISPQ fornece, para esses aspectos conhecimentos básicos sobre os 

produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação 

de emergência. 

 

Sugerimos que o município mantenha arquivo atualizado contendo as FISPQ’s dos 

produtos químicos utilizados para consulta sempre que for necessário. 
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18. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS POR GHE 

 

Para identificação de perigos e avaliação de risco foi realizado a caracterização dos 

três elementos primordiais do reconhecimento, o servidor, o agente e o ambiente, os 

servidores foram agrupados de acordo com a atividade e similaridade da exposição 

aos mesmos perigos. Para cada GHE, foi elaborada a planilha de identificação de 

perigos e avaliação de riscos. 

19. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS 

SERVIDORES 

 

Com base na avaliação qualitativa de riscos, foram identificadas as necessidades de 

avaliações quantitativas da exposição. A metodologia utilizada nas avaliações 

quantitativas, os equipamentos, os resultados e análises, encontram-se no LTCAT do 

município. 

 

20. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Os municípios que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, 

além de atender as especificações contidas na NR-9 no que se refere ao PPRA, 

deverá também cumprir as exigências feitas na NR 32 – Segurança e Saúde no 

Trabalho em serviços de saúde. Sendo estas: 

 

 Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de uns servidores para 

um outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser 

comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo PCMSO. 

 Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter 

lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete 

líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato 

manual. 

 O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, 

no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. 
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 Os servidores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas 

atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de 

liberação para o trabalho. 

 
O Empregador deve vedar: 

 A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos; 

 O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos 

de trabalho; 

 O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; 

 A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim; 

 O uso de calçados abertos. 

 

Os servidores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção 

individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. 

 

O empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no 

Anexo III da NR-32. 

 

Os municípios que produzem ou comercializam materiais perfuro cortantes devem 

disponibilizar, para os servidores dos serviços de saúde, capacitação sobre a correta 

utilização do dispositivo de segurança. O empregador deve assegurar, aos servidores 

dos serviços de saúde, a capacitação prevista no subitem 32.2.4.16.1 da NR 32. 

 

Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 

disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido 

o imediato fornecimento ou reposição. 
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O empregador deve: 

 Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de 

trabalho; 

 Providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais 

infectantes, fluídos e tecidos orgânicos. 

 

20.1 CAPACITAÇÃO 
 

O empregador deve assegurar capacitação aos servidores, antes do início das 

atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: 

 Sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos servidores 

aos agentes biológicos; 

 Durante a jornada de trabalho; 

 Por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes 

biológicos. 

O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a realização da 

capacitação através de documentos que informem a data, o horário, a carga horária, 

o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor 

e dos servidores envolvidos. 

Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem 

ser fornecidas aos servidores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas 

realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças 

relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao servidor, mediante 

recibo, devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho. 

 

20.2 MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

Os servidores que utilizarem objetos perfuro cortantes devem ser os responsáveis 

pelo seu descarte. São vedadas a ré encape e a desconexão manual de agulhas. 
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20.3 DOS RESÍDUOS 

Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma continuada, os servidores nos 

seguintes assuntos: 

 

a) segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; 

b) definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; 

c) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

d) formas de reduzir a geração de resíduos; 

e) conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

f) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; 

g) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 

 

Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem 

atender ao disposto na NBR 9191 e ainda ser: 

 

a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade; 

b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que 

virados com a abertura para baixo; 

c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e 

fechamento; 

d) mantidos íntegros até o tratamento ou a disposição final do resíduo. 

 

A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados, devendo 

ser observado que: 

 

a) sejam utilizados recipientes que atendam as normas da ABNT, em número 

suficiente para armazenamento; 

b) os recipientes estejam localizados próximos da fonte geradora; 

c) os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato 

manual, com cantos arredondados e que sejam resistentes ao tombamento; 
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d) os recipientes sejam identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT. 

 

Para os recipientes destinados a coleta de material perfuro cortante, o limite máximo 

de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal. 

O recipiente para acondicionamento dos perfuro cortantes deve ser mantido em 

suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte. 

O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de forma que 

não exista o contato todo mesmo com outras partes do corpo, sendo vedado o arrasto. 

 

A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve atender, no 

mínimo, às seguintes características e ser dotada de: 

 

a) pisos e paredes laváveis; 

b) ralo sifonado; 

c) ponto de água; 

d) pontos de luz; 

e) ventilação adequada; 

f) abertura dimensionada de forma a permitir a entrada dos recipientes de transporte. 

 Ser mantida limpa e com controle de vetores; 

 Conter somente os recipientes de coleta, armazenamento ou transporte; 

 Ser utilizada apenas para os fins a que se destina; 

 Estar devidamente sinalizada e identificada. 

Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento 

externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. Os 

rejeitos radioativos devem ser tratados conforme disposto na Resolução CNEN NE- 

6.05. 

20.4 DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 

Os servidores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, 

inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco 

biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em 

situações de emergência. 
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A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho, à disposição 

da inspeção do trabalho. 

 

Para as atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo: 

a) providenciar carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e 

produtos indispensáveis realização das atividades; 

b) providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física 

do servidor; 

c) proibir a varrição seca nas áreas internas; 

d) proibir o uso de adornos. 

20.5 DA VACINAÇÃO DOS SERVIDORES 
 

A todos os servidores dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 

programa de imunização ativa contra: 

 Tétano; 

 Difteria; 

 Hepatite B; 

 E os estabelecidos no PCMSO. 

 

Obs.: Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os 

servidores estão, ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las 

gratuitamente. 

 

A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do servidor, previsto 

na NR-7. 

 

20.6 DOS RISCOS QUÍMICOS 
 

Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos 

químicos utilizados em serviços de saúde. 
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Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser 

identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição 

química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável 

pela manipulação ou fracionamento. 

 

Os produtos químicos deverão possuir ficha descritiva contendo, no mínimo as 

seguintes informações: 

 As características e as formas de utilização do produto; 

 Os riscos à segurança e saúde do servidor e ao meio ambiente, considerando 

as formas de utilização; 

 As medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos 

servidores; 

 Condições e local de estocagem; 

 Procedimentos em situações de emergência. 

Uma cópia da ficha deve ser mantida nos locais onde o produto é utilizado. 

20.6.1 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

O servidor deve destinar local apropriado para manipulação de produtos químicos que 

impliquem riscos à segurança e saúde do servidor. É vedada a realização destes 

procedimentos em qualquer local que não é apropriado para este fim. 

As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas 

bem como próprias para armazenamento, além disso, o local deve dispor de requisitos 

mínimos de acordo com a NR32 Item 32.3.7.1.3. A manipulação de produtos químicos 

deve ser feita por servidor qualificado. 

 

20.7 DOS GASES MEDICINAIS 

 

Na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem 

como na manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações 

do fabricante, desde que compatíveis com as disposições da legislação vigente. 

Demais informações pertinentes ao assunto vide NR32 Item 32.3.8. 
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20.8 DOS MEDICAMENTOS E DAS DROGAS DE RISCO 

 

De acordo com a NR 32 consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que 

possam causar genotoxicidade, carcionogenicidade, teratogenicidade e toxicidade 

séria e seletiva sobre órgãos e sistemas. 

 
20.9 DOS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área 

exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. Demais 

informações pertinentes ao assunto vide NR32 Item 32.3.9.4. 

 

20.10 DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR 

 

As áreas supervisionadas e controladas de Serviço de Medicina Nuclear devem ter 

pisos e paredes impermeáveis que permitam sua descontaminação. Demais 

informações pertinentes ao assunto vide NR32 Item 32.4.13. 

 

20.11 DAS RADIAÇÕES IONIZANTES 

 

O atendimento das exigências da NR 32, item 32.4, com relação às radiações 

ionizantes, não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas 

pelas normas especificas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, do Ministério da Saúde. 

 

É obrigatório manter no local de trabalho e a disposição da inspeção do trabalho o 

Plano de Proteção Radiológica-PPR, aprovado pelo CNEN, e para os serviços de 

radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. Demais informações pertinentes 

aos parâmetros exigidos referentes às radiações ionizantes vide NR32 Item 32.4. 

 

20.12 DOS SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA 

Os serviços de radioterapia devem adotar o mínimo sugerido na NR 32 Item 32.4.14. 
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20.13 DOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICOS 

Os serviços de radiodiagnóstico médico devem adotar o mínimo sugerido na NR 32 

Item 32.4.15. 

20.14 DOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS 

Os serviços de radiodiagnóstico odontológico devem adotar o mínimo sugerido na NR 

32 Item 32.4.16. 

20.15 RESÍDUOS 

Quanto aos resíduos hospitalares cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de 

forma continuada, os servidores no mínimo os assuntos definidos no item 32.5 da NR 

32. 

20.16 DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO POR OCASIÃO DAS REFEIÇÕES 

Os refeitórios de serviços de saúde devem atender ao disposto da NR-24 (Condições 

Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho). 

20.17 DAS LAVANDERIAS 

A lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra 

limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem 

de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas. Independente do porte 

da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que 

a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por um operador e, depois 

de lavada, retirada na área limpa, por outro operador. Demais informações pertinentes 

aos parâmetros exigidos referente a lavanderia vide NR32 Item 32.7. 

20.18 DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Os servidores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, 

inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco 
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biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em 

situação de emergência. Demais informações pertinentes aos parâmetros exigidos 

referente da limpeza e conservação vide NR32 Item 32.8. 

20.19 DA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Os servidores que realizam manutenção, além do treinamento específico para sua 

atividade devem também ser submetidos à capacitação inicial e de forma continuada, 

com objetivo de mantê-los familiarizados com os princípios citados na NR32. Demais 

informações pertinentes aos parâmetros exigidos referente a manutenção de 

máquinas e equipamentos vide NR32 Item 32.9. 

20.20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

No processo de elaboração e implementação do PPRA e PCMSO devem ser 

consideradas as atividades desenvolvidas pela Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar – CCIH do estabelecimento ou comissão equivalente. Demais informações 

pertinentes aos parâmetros exigidos referente das disposições gerais vide NR32 Item 

32.10. 

21. ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

 

21.1 ANTECIPAÇÃO 

 

Não foram encontrados projetos de novas ampliações, nem mudanças nos métodos 

e processos de trabalho. 

21.2 RECONHECIMENTO 

 

Esta etapa envolve a identificação e a explicitação dos riscos existentes nos 

ambientes de trabalho.  As informações necessárias adquiridas nesta etapa foram: 

 A determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

 Trajetórias e meios de propagação; 

 Caracterização das atividades e do tipo de exposição; 
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 Identificação das funções e determinação do número de servidores expostos 

ao risco; 

 Obtenção de dados existentes no município; 

 Indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho; 

 Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados; 

 A descrição das medidas de controle já existentes no município e das possíveis 

alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos 

ambientais. 
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21.2.1 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
QTD 

SERVIDORES 

Sede Administrativa 

- 
Técnico em Serviços Públicos 

Municipais / Secretário Municipal de 
Saúde 

01 

01 

Chefe de Departamento de Ação de 
Saúde 

01 

Chefe de Departamento de Ação de 
Saúde 

01 

Estratégia Saúde da 
Família – Sede 

- 
Coordenador da Atenção Primária à 

Saúde (APS) 
01 

02 

Médico 01 

Enfermeiro 02 

Auxiliar de Enfermagem 02 

- Odontólogo 01 

- Auxiliar de Consultório Odontológico 01 

- 
Chefe de Área de Epidemiologia e 
Endemia / Auxiliar de Enfermagem 

01 

03 

Chefe de Área de Odontologia / 
Recepcionista 

01 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Auxiliar Administrativo 

01 

- Agente Comunitário de Saúde 09 

- Servente 01 

Estratégia Saúde da 
Família – Patrimônio da 

Penha 

- Médico 01 

04 
Enfermeiro 01 

Auxiliar de Enfermagem 01 

05 
Odontólogo 01 

Auxiliar de Saúde Bucal 01 

- Servente / Atendente 01 

- Agente Comunitário de Saúde 05 

- Servente 01 

-  Motorista 04 

Farmácia Municipal  06 
Farmacêutico 01 

Auxiliar de Farmácia 01 

NASF – Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família 

07 

Assistente Social 01 

Fonoaudiólogo 01 

Nutricionista 01 

Psicóloga 02 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
QTD 

SERVIDORES 

Unidade Mista de Saúde – 
Pronto Atendimento 

Municipal Geraldo Soares 
de Aguiar 

08 

Médico 01 

Enfermeiro 05 

Fisioterapeuta 01 

Auxiliar de Enfermagem 08 

- Enfermeiro Chefe 01 

- Educador Físico 01 

- Farmacêutico 02 

09 

Assessor de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar Administrativo 

01 

Escriturário 01 

Operador de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar Administrativo 

04 

Telefonista 01 

- Servente 05 

-  Motorista 08 

Vigilância Sanitária 
- Vigilante em Saúde 01 

- Agente de Endemias 03 
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21.2.1.1 SEDE ADMINISTRATIVA 

  

TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚLICOS MUNICIPAIS / SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ventilador). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Técnico em Serviços 
Públicos Municipais / 
Secretário Municipal 

de Saúde 

Promover a administração geral da secretaria  de saúde em estreita observância das disposições legais e normativas da 
administração da  saúde pública, e quando aplicável da estadual e federal; exercer a liderança política e institucional do 
setor comandado pela pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis 
governamentais; prestar atendimento ao público; assessorar o prefeito e secretários municipais em assuntos de 
competência da secretaria; supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao órgão, respondendo por 
todos os encargos a ele pertinentes; despachar diretamente com o prefeito municipal; delegar atribuições aos demais 
subordinados ocupantes de chefias imediatas, quando for necessário; coordenar a preparação, analisar e encaminhar ao 
prefeito municipal os relatórios físico-financeiros pertinentes à pasta dentro dos prazos estabelecidos em lei, ou mediante 
solicitação; fazer indicações ao prefeito, se solicitado, para o provimento de cargos em comissão, prover as funções 
gratificadas, dar posse a funcionários e exercer o processo disciplinar no âmbito da secretaria; programar a distribuição 
de tarefas a serem executadas no órgão, por seus subordinados; apreciar e aprovar a escala de férias do pessoal dotado 
no órgão que dirige; fornecer em tempo hábil os dados da pasta necessários à elaboração da proposta orçamentária do 
município; supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas à sua área de trabalho, respondendo por todos 
os encargos a ela pertinentes; atender às solicitações e comunicações da câmara municipal; expedir ordens de serviços 
e outros atos sobre a organização interna da secretaria, não envolvida por atos normativos superiores e sobre a aplicação 
de leis, decretos, portarias e outras entidades de interesse de sua atuação; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos /  
Excesso de situação de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural. 

02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Chefe de 
Departamento de Ação 

de Saúde 

Gerenciar todo o transporte da secretaria municipal de saúde; coordenar o sistema nacional de regulação; executar 
atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar documentos e outros 
processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os 
assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar informações ou dar pareceres em 
processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe de 
Departamento de Ação 

de Saúde 

Gerenciar o setor; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, 
requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar 
documentos e outros processos inerentes ao serviço; prestar atendimento aos professores fornecendo orientações e 
esclarecendo possíveis dúvidas; realizar o levantamento de patrimônio; promover eventos e reuniões; prestar 
informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos /  
Excesso de situação de 

estresse 

HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.2 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – SEDE  

  

COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural.(ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Coordenador da 
Atenção Primária à 

Saúde (APS) 

Gerenciar unidades de saúde; coordenar equipes sob sua responsabilidade; planejar atividades a serem desenvolvidas 
pelas equipes de trabalho; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, 
requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar 
documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos 
municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar informações 
ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos /  
Excesso de situação de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 02 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 03 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Médico 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina; realizar 
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos 
para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver métodos e técnicas e trabalho 
que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos 
e prescrição de medicamentos; avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; 
requisitar exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de informações 
complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados 
e o tratamento prescrito; realizar atendimento de urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Enfermeiro 

Orientar equipes sob sua responsabilidade e organizar funções; elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento 
e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços 
de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um  elevado padrão de assistência; desenvolver 
tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos 
pacientes e doentes; auxiliar o médico quando necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar 
passagem de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 N.AV I S 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 N.AV I S 

Óculos 10346 N.AV I S 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  



34 

 

  

 CONTINUAÇÃO GHE 02 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes para consultas e exames, 
bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; registrar as tarefas executadas, as observações feitas 
e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de equipamentos, instrumentos e 
materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, 
segundo orientação médica; orientar à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, 
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; controlar o 
consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, 
solicitar ressuprimento; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas 
pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 N.AV I S 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 N.AV I S 

Óculos 10346 N.AV I S 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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ODONTÓLOGO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria e metade piso; teto de laje; iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Odontólogo 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal; realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 
relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Físico  Radiações ionizantes HI 
Raio X / Ar e 

cutâneo 

Alterações celulares, câncer, 
fadiga, problemas visuais, 

acidentes de trabalho 
NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimento repetitivos / 

Excesso de situações de 
estresse / Exigência de 

alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria e metade piso; teto de laje; iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Auxiliar de Consultório 
Odontológico 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; preencher fichas com dados individuais dos 
pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; informar os horários de atendimento e agendar consultas 
pessoalmente ou por telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes; 
providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; receber, 
registrar e encaminhar material para exame de laboratório; auxiliar o dentista no preparo do material a ser utilizado na 
consulta; colaborar na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal; lavar e esterilizar todo material 
odontológico; preparar o paciente para o atendimento odontológico; selecionar moldeiras, confeccionando modelos em 
gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie; zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das 
dependências do local de trabalho; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimento repetitivos / 

Excesso de situações de 
estresse / Exigência de 

alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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CHEFE DE ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA E ENDEMIA / AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Chefe de Área de 
Epidemiologia e 

Endemia / Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes para consultas e exames, 
bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; registrar as tarefas executadas, as observações feitas 
e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de equipamentos, instrumentos e 
materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, 
segundo orientação médica; orientar à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, 
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; controlar o 
consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, 
solicitar ressuprimento; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas 
pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 N.AV I S 

Óculos 10346 N.AV I S 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 03 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Chefe de Área de 
Odontologia / 
Recepcionista 

Recepcionar e realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, encaminhando para atendimento médico; 
alimentar sistema com dados gerais dos pacientes e sua produtividade; auxiliar em campanhas de saúde; organizar, 
arquivar e desarquivar prontuários; elaborar documentos como ofícios, memorandos e outros; liberar medicamentos aos 
pacientes e orientar quanto ao uso; manter o local organizado; executar outras atividades correlatas de mesma natureza 
e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 
Auxiliar Administrativo 

Inserir dados no sistema; emitir cartão do sistema único de saúde; desenvolver atividades de suporte e manutenção aos 
usuários da rede de computadores; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, 
ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e 
desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a usuários de 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; 
prestar informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 09 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Realizar visitas domiciliares, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; cadastrar todas 
as pessoas de sua micro área mantendo os cadastros atualizados; acompanhar as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade (as visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes); desenvolver atividades de 
promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de 
ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; estar em 
contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, ou de qualquer outro programa similar, de acordo 
com o planejamento da equipe; encaminhar à unidade de saúde ou solicitar o resgate, quando necessário; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 
deslocamento a pé 

durante a jornada de 
trabalho / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde, a fim de mantê-las nas condições de asseio 
requeridas; realizar limpeza dos sanitários; percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; manter 
a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos; lavar as roupas; preparar café; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Químico Produtos domissanitários HI 
Limpeza em geral/ 

Ar e Cutâneo 
Alergia, irritação das vias 

respiratórias 
NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 

HP 

Contato com 
material não 
previamente 

esterilizado / Ar e 
cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

E 
Higienização de 
sanitários/ Ar e 

Cutâneo 

Infecções variadas externas (na 
pele, ex.: dermatites), infecções 

cutâneas ou sistêmicas, 
podendo causar contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 
deslocamento a pé 

durante a jornada de 
trabalho / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – PATRIMÔNIO DA PENHA 

  

MÉDICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Médico 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina; realizar 
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos 
para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver métodos e técnicas e trabalho 
que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos 
e prescrição de medicamentos; avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; 
requisitar exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de informações 
complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados 
e o tratamento prescrito; realizar atendimento de urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 36964 N.AV I S 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 04 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Enfermeiro 

Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 
pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a 
fim de garantir um  elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar o médico quando 
necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar passagem de sonda; coordenar o plantão; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes para consultas e exames, 
bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; registrar as tarefas executadas, as observações feitas 
e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de equipamentos, instrumentos e 
materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, 
segundo orientação médica; orientar à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, 
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; controlar o 
consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, 
solicitar ressuprimento; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas 
pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 05 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granitina; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Odontólogo 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal; realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 
relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; preencher fichas com dados individuais dos 
pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; informar os horários de atendimento e agendar consultas 
pessoalmente ou por telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes; 
providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; receber, 
registrar e encaminhar material para exame de laboratório; auxiliar o dentista no preparo do material a ser utilizado na 
consulta; colaborar na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal; lavar e esterilizar todo material 
odontológico; preparar o paciente para o atendimento odontológico; selecionar moldeiras, confeccionando modelos em 
gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie; zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das 
dependências do local de trabalho; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Químico Mercúrio HI 
Manuseio da 

amalgama/ Ar e 
cutâneo 

Irritação das vias aéreas 
superiores, dor de cabeça, 

câncer, etc. 

Aguardando 
Avaliação 

Aspiração 
Mecânica 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 35904 N.AV I S 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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SERVENTE / ATENDENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granitina; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Servente / Atendente 

Realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, encaminhando para atendimento médico; receber, 
separar, preparar e encaminhar guias de atendimento para a emissão do faturamento; auxiliar em campanhas de saúde; 
organizar, arquivar e desarquivar prontuários; elaborar documentos como ofícios, memorandos e outros; liberar 
medicamentos aos pacientes e orientar quanto ao uso; manter o local organizado; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 05 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Realizar visitas domiciliares, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; cadastrar todas 
as pessoas de sua micro área mantendo os cadastros atualizados; acompanhar as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade (as visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes); desenvolver atividades de 
promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de 
ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; estar em 
contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, ou de qualquer outro programa similar, de acordo 
com o planejamento da equipe; encaminhar à unidade de saúde ou solicitar o resgate, quando necessário; executar 
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 
deslocamento a pé 

durante a jornada de 
trabalho / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde, a fim de mantê-las nas condições de asseio 
requeridas; realizar limpeza dos sanitários; percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; manter 
a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos; lavar as roupas; preparar café; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Químico Produtos domissanitários HI 
Limpeza em geral/ 

Ar e Cutâneo 
Alergia, irritação das vias 

respiratórias 
NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 

HP 

Contato com 
material não 
previamente 

esterilizado / Ar e 
cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

E 
Higienização de 
sanitários/ Ar e 

Cutâneo 

Infecções variadas externas (na 
pele, ex.: dermatites), infecções 

cutâneas ou sistêmicas, 
podendo causar contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 
deslocamento a pé 

durante a jornada de 
trabalho / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 04 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Motorista 

Conduzir ambulância para transporte de paciente de urgência e emergência; auxiliar o enfermeiro ou técnico de 
enfermagem na locomoção do paciente; realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos 
em todas as secretarias municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, examinar, 
recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da administração 
municipal; conservar o veículo limpo e organizado; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 

Condução de veículos de 
qualquer natureza em 
vias públicas / Objetos 

cortantes e/ou 
perfurocortantes / Queda 

de mesmo nível  

HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, traumas, 
hematomas, escoriações, 

cortes, perfurações e desgaste 
físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.4 FARMÁCIA MUNICIPAL 

  

GHE 06 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de telhado; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural  e artificial (ar-condicionado). 

02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Farmacêutico 

Receber, separar e entregar medicamentos; se necessário: assessorar autoridades superiores, preparando formas e 
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de 
serviços, portarias, pareceres, manifestos e outros; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico- científicos, para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Farmácia 

Organizar prateleiras e verificar prazo de validade de medicamentos na farmácia; realizar a digitação de receitas no 
sistema; prestar atendimento ao público; organizar e atualizar as fichas dos pacientes; receber medicamentos; liberar 
medicamentos aos pacientes e orientar quanto ao uso; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau 
de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP  
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.5 NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Assistente Social 

Realizar atendimento social ao público; executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação 
profissional de serviço social; elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração 
pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil; encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer usa-los no atendimento e na defesa de seus direitos; 
planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; realizar atendimentos diversos; emitir relatórios; realizar 
visita domiciliar; inserir famílias no programa social do governo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza 
e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Fonoaudiólogo 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de fonoaudiologia; desenvolver 
trabalhos de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita, oral e audição; participar de equipes de 
diagnóstico, no intuito de realizar a avaliações; realizar terapia fonoaudióloga dos problemas de comunicação ora, escrita 
e audição; realizar trabalhos de assistência relativos ao aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; colaborar em 
assuntos fonoaudiólogos ligados a outras ciências; realizar pareceres fonoaudiólogos, na área da comunicação oral, 
escrita e audição; elaborar laudos técnicos e realizar perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área 
profissional do fonoaudiólogo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimento repetitivos / 

Excesso de situações de 
estresse / Exigência de 

alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP  
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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CONTINUAÇÃO GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 03 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Nutricionista 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de nutrição; prestar assistência 
educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos; prestar assistência dietoterápica hospitalar, a fim 
de desenvolver atividades de: prescrever, planejar, analisar, supervisionar e avaliar dietas; elaborar mapas dietéticos, 
cardápios e dietas especiais, baseando-se em orientações médicas e programas de nutrição; preparar programas de 
nutrição e alimentação da coletividade, com vistas a atender os planos de saúde pública, com o objetivo de criar, 
readaptar ou alterar hábitos alimentares; assessor as unidades organizacionais em que se executem atividades da área 
de atuação profissional do nutricionista; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaborar de 
pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do nutricionista; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Psicóloga 

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de psicologia; proceder ao estudo 
do comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos para determinação de características afetivas, 
intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo profissional e 
diagnóstico clínico; proceder à formulação de hipótese e sua comprovação experimental, visando obter elementos 
relevantes aos estudos dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do 
comportamento humano; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam sobre 
o indivíduo para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais da personalidade; participar na elaboração 
de análise ocupacional, a fim de observar as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação para identificar 
aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as exigências da ocupação; assessoramento e 
responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional 
do psicólogo; elaboração e realização de vistorias, de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas 
com as atividades da área profissional do psicólogo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimento repetitivos / 

Excesso de situações de 
estresse / Exigência de 

alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP  
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.6 UNIDADE MISTA DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 

GERALDO SOARES DE AGUIAR 

  

GHE 08 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 06 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Médico 

Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina; realizar 
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos 
para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de 
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolver métodos e técnicas e trabalho 
que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos 
e prescrição de medicamentos; avaliar resultados de exames e analisar realizados em laboratórios especializados; 
requisitar exames complementares e encaminhar pacientes a especialistas, visando a obtenção de informações 
complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados 
e o tratamento prescrito; realizar atendimento de urgência e emergência; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Enfermeiro 

Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 
pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a 
fim de garantir um  elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar o médico quando 
necessários em procedimento; atender urgência e emergência; realizar passagem de sonda; coordenar o plantão; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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CONTINUAÇÃO GHE 08 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 09 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Fisioterapeuta 

Realizar atendimento a pacientes em reabilitação em geral; realizar atividades e exercícios manuais e com aparelhos; 
executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do 
paciente; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos 
de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. realizar atendimento a pacientes a fim de realizar 
reabilitação motora, neurológica e infantil; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento de pacientes que dependem de ajuda médica; preparar os pacientes para consultas e exames, 
bem como efetuar a coleta de material para exames de laboratório; registrar as tarefas executadas, as observações feitas 
e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas; responsabilizar-se pelo controle de equipamentos, instrumentos e 
materiais colocados à disposição; efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, 
segundo orientação médica; orientar à população em assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, 
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; controlar o 
consumo de medicamentos e demais materiais, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar 
ressuprimento; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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ENFERMEIRO CHEFE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Enfermeiro Chefe 

Gerenciar todo o setor em enfermagem e servidores sob sua responsabilidade; ministrar treinamentos; elaborar plano de 
enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; 
planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um  
elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas 
de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; auxiliar o médico quando necessários em procedimento; 
atender urgência e emergência; realizar passagem de sonda; coordenar o plantão; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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EDUCADOR FÍSICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Educador Físico 

Realizar atividades físicas com idosos, obesos e crianças especiais, visando perda de peso, fortalecimento muscular, 
prevenção da saúde, melhoria de movimentos, habilidade motora, desenvolvimento cognitivo e flexibilidade do paciente; 
aplicar técnicas de improvisação, criação, composição e análise dos movimentos; planejar aulas; orientar estratégias 
para que os alunos consigam atingir seus objetivos; desenvolver ideia ou tema; escolher músicas; recriar passos 
codificados; selecionar, registrar e reelaborar gestos, passos e sequências; avaliar natureza e nível de dificuldade dos 
movimentos; auxiliar na organização e participar de eventos promovidos pela prefeitura; orientar a prática de exercícios 
físicos para aquisição e/ou manutenção das condições de saúde; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 
Postura de pé por longos 

períodos / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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FARMACÊUTICO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes); ventilação natural  e artificial (ar-condicionado). 

02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Farmacêutico 

Receber, separar e entregar medicamentos; se necessário: assessorar autoridades superiores, preparando formas e 
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de 
serviços, portarias, pareceres, manifestos e outros; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico- científicos, para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
E 

Contato com 
pacientes / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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GHE 09 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de granito; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural. 

07 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Assessor de Serviços 
Públicos Municipais / 
Auxiliar Administrativo 

Realizar atendimento ao público, marcando consultas, exames, e encaminhando para atendimento médico; receber, 
separar, preparar e encaminhar as guias de atendimento para a emissão do faturamento; auxiliar em campanhas de 
saúde; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar documentos e 
outros processos inerentes ao serviço; prestar atendimento aos professores fornecendo orientações e esclarecendo 
possíveis dúvidas; realizar o levantamento de patrimônio; promover eventos e reuniões; prestar informações ou dar 
pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Escriturário 

Operador de Serviços 
Públicos Municipais / 
Auxiliar Administrativo 

Telefonista 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 05 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das unidades de saúde, a fim de mantê-las nas condições de asseio 
requeridas; realizar limpeza dos sanitários; percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; manter 
a devida higiene e conservação das instalações sanitárias; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos; lavar as roupas; preparar café; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Químico Produtos domissanitários HI 
Limpeza em geral/ 

Ar e Cutâneo 
Alergia, irritação das vias 

respiratórias 
NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 

HP 

Contato com 
material não 
previamente 

esterilizado / Ar e 
cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

E 
Higienização de 
sanitários/ Ar e 

Cutâneo 

Infecções variadas externas (na 
pele, ex.: dermatites), infecções 

cutâneas ou sistêmicas, 
podendo causar contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 
deslocamento a pé 

durante a jornada de 
trabalho / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 08 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Motorista 

Conduzir ambulância para transporte de paciente de urgência e emergência; auxiliar o enfermeiro ou técnico de 
enfermagem na locomoção do paciente; realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos 
em todas as secretarias municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, examinar, 
recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da administração 
municipal; conservar o veículo limpo e organizado; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
pacientes e material 

não previamente 
esterilizado / Ar e 

cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 

Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memória 

HP / 
HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 

Condução de veículos de 
qualquer natureza em 
vias públicas / Objetos 

cortantes e/ou 
perfurocortantes / Queda 

de mesmo nível  

HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, traumas, 
hematomas, escoriações, 

cortes, perfurações e desgaste 
físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21.2.1.7 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

  

VIGILANTE EM SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Vigilante em Saúde 

Realizar exames laboratoriais clínicos de natureza bioquímica (sangue), parasitológica (fezes e urina) e microbiológica 
(secreções) operando equipamento, instrumentos e materiais específicos; organizar laminas, reagentes, material de 
laboratório, instrumentos de análise; desenvolver as análises clínicas das amostras recebidas utilizando-se de material, 
soluções, instrumentos e equipamentos específicos; ministrar palestras; coletar materiais hospitalares; aplicar vacina 
antirrábica; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Biológico 
Vírus, fungos, bactérias e 

parasitas 
HP 

Contato com 
material não 
previamente 

esterilizado / Ar e 
cutâneo 

Doenças infectocontagiosas. 
Infecções variadas externas e 
internas, Infecções cutâneas ou 

sistêmicas, podendo causar 
contágio. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Objetos cortantes e/ou 

perfurocortantes / Queda 
de mesmo nível 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, cortes, perfurações e 
desgaste físico. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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AGENDE DE ENDEMIAS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 03 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Agende de Endemias 

Vistoriar imóveis diversos e terrenos, para identificar locais e objetos que sejam ou possam se transformar em criadouros 
de mosquito transmissor da dengue; executar estratégias para o encaminhamento das pendências (casas fechadas e/ou 
recusas do morador em receber a visita); orientar a população sobre a forma de evitar locais que possam oferecer risco 
para a formação de criadouros do aedes aegypti; eventualmente recolher materiais nos hospitais; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Físico 
Ruído Contínuo ou 

Intermitente 
E 

Máquinas e 

equipamentos / Ar e 

Canal Auditivo 

Cansaço, irritação, dores de 

cabeça, diminuição da audição, 

aumento da pressão arterial, 

problemas do aparelho 

digestivo, taquicardia e perigo 

de infarto. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Químico 
Organofoforados 

(Malathion 500 CE) 
HP 

Manuseio/ Ar e 
cutâneo 

Irritação das vias aéreas 
superiores, dores de cabeça, 

náuseas, sonolência, 
convulsões, coma, morte, Ação 

depressiva sobre o sistema 
nervoso, danos aos diversos 

órgãos, ao sistema formador do 
sangue, etc. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Ergonômico 

Postura de pé por longos 
períodos / Frequente 

execução de movimentos 
repetitivos / Excesso de 
situações de estresse 

HP / 
HP / 

E  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 

Condução de veículos de 
qualquer natureza em 

vias públicas / Queda de 
mesmo nível 

E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Acidentes, traumas, 
hematomas, escoriações e 

desgaste físico 
NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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22 - RECONHECIMENTO DOS AGENTES BIOLÓGICOS 

SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Sede Administrativa 

Técnico em Serviços Públicos Municipais / Secretário Municipal de Saúde 

Chefe de Departamento de Ação de Saúde 

Chefe de Departamento de Ação de Saúde 

Estratégia Saúde da Família - Sede 

Coordenador da Atenção Primária à Saúde (APS) 

Médico 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 
Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Estratégia Saúde da Família - Sede 

Odontólogo 

Auxiliar de Consultório Odontológico 

Chefe de Área de Epidemiologia e Endemia / Auxiliar de Enfermagem 

Chefe de Área de Odontologia / Recepcionista 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais / Auxiliar Administrativo 

Agente Comunitário de Saúde 

Servente 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 
Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Estratégia Saúde da Família – Patrimônio da Penha 

Médico 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

Odontólogo 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Servente / Atendente 

Agente Comunitário de Saúde 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 
Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Estratégia Saúde da Família – Patrimônio da Penha 
Servente 

Motorista 

Farmácia Municipal 
Farmacêutico 

Auxiliar de Farmácia 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
Assistente Social 

Fonoaudiólogo 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

 
varicela-zóster 

Contato direto ou de secreções 
respiratórias (disseminação aérea de 
partículas virais/aerossóis) 

Pessoa a pessoa, através de contato 
direto ou secreções respiratórias. 

O vírus entra no corpo pela via respiratória ou pela 
conjuntiva do olho, multiplica-se e dissemina-se pelo 
sangue, até a pele. O período de incubação até o 
surgimento das pústulas é de cerca de 21 dias. 

Após infecção, surgimento de exantema 
de aspecto máculo-papular, que após 
algumas horas, adquire aspecto 
vesicular, evoluindo rapidamente para 
pústula. 

O único hospedeiro natural do vírus 
varicela é o homem. 

Não resiste no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Varicela Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
Nutricionista 

Psicóloga 

Unidade Mista de Saúde – Pronto Atendimento Municipal Geraldo 
Soares de Aguiar 

Médico 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Auxiliar de Enfermagem 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

 
varicela-zóster 

Contato direto ou de secreções 
respiratórias (disseminação aérea de 
partículas virais/aerossóis) 

Pessoa a pessoa, através de contato 
direto ou secreções respiratórias. 

O vírus entra no corpo pela via respiratória ou pela 
conjuntiva do olho, multiplica-se e dissemina-se pelo 
sangue, até a pele. O período de incubação até o 
surgimento das pústulas é de cerca de 21 dias. 

Após infecção, surgimento de exantema 
de aspecto máculo-papular, que após 
algumas horas, adquire aspecto 
vesicular, evoluindo rapidamente para 
pústula. 

O único hospedeiro natural do vírus 
varicela é o homem. 

Não resiste no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Varicela Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Unidade Mista de Saúde – Pronto Atendimento Municipal Geraldo 
Soares de Aguiar 

Enfermeiro Chefe 

Educador Físico 

Farmacêutico 

Assessor de Serviços Públicos Municipais / Auxiliar Administrativo 

Escriturário 

Operador de Serviços Públicos Municipais / Auxiliar Administrativo 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

 
varicela-zóster 

Contato direto ou de secreções 
respiratórias (disseminação aérea de 
partículas virais/aerossóis) 

Pessoa a pessoa, através de contato 
direto ou secreções respiratórias. 

O vírus entra no corpo pela via respiratória ou pela 
conjuntiva do olho, multiplica-se e dissemina-se pelo 
sangue, até a pele. O período de incubação até o 
surgimento das pústulas é de cerca de 21 dias. 

Após infecção, surgimento de exantema 
de aspecto máculo-papular, que após 
algumas horas, adquire aspecto 
vesicular, evoluindo rapidamente para 
pústula. 

O único hospedeiro natural do vírus 
varicela é o homem. 

Não resiste no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Varicela Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php
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SETOR CARGO  / FUNÇÃO 

Unidade Mista de Saúde – Pronto Atendimento Municipal Geraldo 
Soares de Aguiar 

Telefonista 

Servente 

Motorista 

Vigilância Sanitária 
Vigilante em Saúde 

Agente de Endemias 
AGENTE BIOLÓGICO VIAS DE TRANSMISSÃO E DE ENTRADA TRANSMISSIBILIDADE PATOGENIDADE VIRULÊNCIA 

FONTE DE EXPOSIÇÃO E 
RESERVATÓRIOS 

PERSISTÊNCIA NO 
AMBIENTE 

HAV, HBV,HCV, 
HDV, HEV 

Transmissão fecal-oral (HAV e HEV), 
(HBV, HCV, e HDV) através de contato 
por exposição percutânea direta ao 
sangue, hemoderivados ou contato 
sexual. 

(HAV e HEV) água e alimentos 
contaminados ou contato pessoal com 
pessoas infectadas. (HBV, HCV, e 
HDV) parenteral, sexual, 
compartilhamento de objetos 
contaminados. 

O vírus penetra por via oral, desenvolvendo um 
possível processo na orofaringe, sendo incorporado na 
mucosa intestinal. Após a entrada no organismo, o 
VHB fixa-se, 

Alteração em enzimas hepáticas 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos(HBV,HCV, 
HDV). 

HBV=Até 07 dias no 
ambiente HCV=16 
horas a 04 dias no 
ambiente 

 
varicela-zóster 

Contato direto ou de secreções 
respiratórias (disseminação aérea de 
partículas virais/aerossóis) 

Pessoa a pessoa, através de contato 
direto ou secreções respiratórias. 

O vírus entra no corpo pela via respiratória ou pela 
conjuntiva do olho, multiplica-se e dissemina-se pelo 
sangue, até a pele. O período de incubação até o 
surgimento das pústulas é de cerca de 21 dias. 

Após infecção, surgimento de exantema 
de aspecto máculo-papular, que após 
algumas horas, adquire aspecto 
vesicular, evoluindo rapidamente para 
pústula. 

O único hospedeiro natural do vírus 
varicela é o homem. 

Não resiste no 
ambiente 

HIV 

Sexual, sanguínea (via parenteral e da 
mãe para o filho, no curso da gravidez, 
durante ou após o parto) e pelo leite 
materno. 

Indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases da 
infecção, sendo esse risco proporcional 
à magnitude da viremia. 

A multiplicação do HIV desencadeia imunossupressão 
inicial para células linfocitárias e monócitos CD4+ e 
posteriormente com falência dos tecidos linfoides e 
diminuição de outras células de defesa. O resultado é 
uma facilitação para infecções oportunistas, cânceres 
e manifestações neurológicas.  

A evolução da infecção pelo HIV dos 
estágios iniciais assintomáticos para as 
fases 
avançadas (AIDS), caracteriza-se por 
uma contínua e progressiva deficiência 
imunológica, que pode ser acompanhada 
e mensurada em termos de redução das 
contagens de linfócitos T CD4+ 
circulantes. 

Contato sexual com pessoa 
contaminada, compartilhamento de 
seringas e agulhas, através de 
acidentes com perfurocortantes e 
instrumentos cirúrgicos. O homem e o 
principal reservatório. 

até 01 hora 

Mycobacterium 
tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) 

Contato direto com gotículas eliminadas 
pela respiração, por espirros e pela 
tosse. 

Inalação de gotículas contendo bacilos 
expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias 
respiratórias. 

O macrófago tenta destruir a bactéria través da 
fagocitose mas, se o não fizer, a bactéria multiplica-se 
intracelularmente, iniciando-se uma lesão a nível 
pulmonar ou em localizações secundárias quando há 
transporte da M. tuberculosis através da circulação 
linfática ou sanguínea. 

Adesão, invasão, replicação intracelular e 
disseminação para outros órgãos. 

O reservatório principal é o homem. 
Pouco resistente 
em condições 
ambientes 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS (Fonte: DATASUS) OUTRAS INFORMAÇÕES 
MEDIDAS PREVENTIVAS E APLIVÁVEIS E SEU 

ACOMAPANHAMENTO 

Coqueluche Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Vide SINANNET 
(http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 
 
Vide DataSUS 
( http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php) 

Luvas cirúrgicas, touca descartável, óculos de proteção ou viseira, máscara, capote e 
sapato fechado. Treinamento para precauções universais em serviços de saúde, e 
vacinações programadas. Exames clínicos periódicos conforme cronograma do PCMSO. 
Descarte seguro de materiais Perfuro cortante. 

Meningite Bacteriana e Viral Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Hepatite Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Varicela Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

Tuberculose Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

AIDS Dados quantitativos inexistentes no DataSUS. 

  

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index.php


68 

 

23. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 
Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução 

dos riscos ambientais. Devem ser adotadas medidas de controle quando forem 

identificados os riscos potenciais na fase de antecipação, quando forem constatados 

riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento, quando os resultados das 

avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou 

na ACGIH(AMERICAN CONFERENCE OF GOVERMMENTAL INDUSTRIAL 

HYGIENISTS) e quando, através do controle médico da saúde ficar caracterizado o 

nexo causal entre danos observados na saúde e dos servidores e a situação de 

trabalho a que eles ficam expostos. 

 

As Medidas de Controle a serem implantadas deverão obedecer a seguinte ordem 

hierárquica: 

I. Medidas de Controle Coletivo; 

II. Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 

III. Utilização de EPI. 
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23.1 CARACTERÍSTICAS DOS E.P.I. 

 

EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

PROTETOR AUDITIVO 

 
 

Equipamento destinado à proteção das 
pessoas que trabalham em locais com 
ruído elevado e acima dos limites de 
tolerância e limite de ação. 

Manter sempre limpo para boa 
higiene e conforto. Os pré-
moldados podem ser 
reutilizados desde que 
adequadamente higienizados. 
O uso de água morna e sabão 
neutro é o suficiente. 

CAPACETE 

 

Equipamento destinado a proteger a 
cabeça contra impactos contundentes. 
Deverá ser utilizado pelos 
colaboradores dos setores de produção 
constantemente, e sua conservação é 
guarda é de responsabilidade do 
empregado. 

Manter limpo e evitar danos no 
casco e na carneira. Se o 
mesmo apresentar 
fissura/quebra deverá ser 
trocado imediatamente. 

 
LUVA DE SEGURANÇA  
(RASPA/VAQUETA OU 

EQUIVALENTE) 
 
 

Equipamento utilizado para a proteção 
das mãos e punhos, contra riscos de 
ferimentos por corte, lacerações etc. 
Deverá ser utilizada nos serviços de 
levantamento e transporte de materiais, 
e em todos aqueles que tragam riscos 
às mãos dos funcionários da área de 
produção. 

Deverá ser solicitado um 
equipamento novo, quando o 
mesmo não apresentar 
condições de uso. Não deve 
ser submetido à umidade. 

LUVA QUÍMICA/CREME PROTETOR 
 

 

São como cremes que quando 
passados sobre a pele no caso sobre 
as mãos, fazem uma película de 
camada especial que ajuda na hora de 
lavar as mãos, ou seja, aquela sujeira 
que ficava em toda a mão, sairá mais 
fácil e não irá fazer mal à saúde. Usado 
por profissionais que trabalham com 
máquinas e componentes metálicos 
que necessitam de lubrificações com 
graxas e óleos e outros produtos 
químicos 

Manter em local de fácil 
acesso, não deixar a tampa 
aberta. Quando aplicado forma 
uma película protetora contra o 
ataque de produtos químicos 
diversos tais como: óleos, 
graxas, solventes, colas, 
adesivos, thinner, óleos. 
Sempre faça uma boa lavagem 
das mãos e mantenha as 
unhas sempre cortadas para 
que não exista nenhum lugar 
para “guardar” sujeiras de 
baixo das unhas. 
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EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

LUVA DE LÁTEX 

 
 

As luvas de látex são utilizadas nas mais 
variadas situações, toda indústria utiliza 
em alguma etapa as luvas de látex. 
Aplicações: manuseio de alimentos, 
químicos, produtos agrícolas, 
higienização e serviços gerais. 

Deverá ser solicitado um 
equipamento novo, quando o 
mesmo não apresentar 
condições de uso. Pode ser 
submetido à umidade. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA 

 

 
 

 
 

As máscaras de proteção respiratória que 
visam a proteção do usuário contra a 
inalação de agentes nocivos à saúde 
(poeiras, produtos químicos, etc.). 
Existem vários modelos no mercado, e a 
definição de qual máscara é a mais 
indicada se dará através da análise do 
risco no qual o trabalhador está exposto. 
Os usuários de respiradores deverão 
manter sua barba feita, para que seja 
efetiva a vedação proposta pelo 
respirador. 

O respirador deve ser limpo e 
higienizado regularmente. Os 
respiradores devem ser 
guardados de modo que 
estejam protegidos contra 
agentes físicos e químicos. 
Não devem ser colocados em 
gavetas e caixas de 
ferramentas (a menos que 
estejam protegidos contra 
contaminação, distorção 
entre outros). Deverá ser 
trocado sempre que se 
encontrar saturada, 
perfurada, rasgada ou com 
falta de vedação. 

ÓCULOS DE SEGURANÇA 

 

São óculos específicos para muitas 
atividades profissionais, tanto comerciais 
como industriais, que requerem o uso 
recomendável ou obrigatório destes. 
Equipamento destinado a proteger os 
olhos dos trabalhadores contra partículas 
e poeiras em suspensão e produtos 
químicos, entre outros. 
Cada tipo de óculos possui diversas 
opções de desenho, conformação ao 
rosto, material e lentes, conforme seu 
uso. 

Devem ser mantidos sempre 
limpos. Utilizar pano macio, 
água e sabão neutro. 

CALÇADO DE SEGURANÇA 

 

Calçado destinado à proteção dos pés do 
trabalhador. Deve ser utilizado em todos 
os locais, durante toda a jornada de 
trabalho. 

O calçado deve ser 
periodicamente limpo e 
engraxado para manter o 
couro macio. Não devem ser 
submetidas à local com 
excesso de umidade, para tal 
deve ser utilizada bota de 
borracha. 
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EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

ROUPA DE TRABALHO/UNIFORME 
 

 
 

Roupa para trabalho destinada a 
proteger o corpo do funcionário do 
contato com as partículas em 
suspensão (poeiras) e produtos 
químicos quando for o caso. 
Recomenda-se roupa em tecido 
resistente, porem leve e confortável 
com mangas compridas e do tipo 
macacão. 

O funcionário deve 
providenciar sua limpeza e 
manutenção. Somente será 
entregue uma nova muda 
contra a entrega da anterior. 

CINTO DE SEGURANÇA E 
ACESSÓRIOS PARA TRABALHO EM 

ALTURA 

 

O Cinto de Segurança bem como os 
acessórios para trabalho em altura 
(trava quedas, talabarte, linha de vida, 
ponto de ancoragem, etc.) deverão 
atender as exigências contidas na NR-
35 que trata das atividades em trabalho 
em altura (acima de 2 metros de altura). 
Sendo seu uso obrigatório. 

Antes da utilização do cinto, 
deve-se verificar com cuidado o 
estado das costuras, 
certificando-se de que não 
estejam desfiadas. Também é 
necessário verificar se as 
fivelas e os mosquetões estão 
funcionando corretamente. 
Deve ser realizada a APR para 
todo trabalho em altura. 

OBSERVAÇÃO 
Todos os EPI utilizados pelo município deverão possuir C.A. (Certificado 
de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego). 
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24. NÍVEL DE AÇÃO 

 

É o valor acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a 

minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 

limites de exposição. Tais medidas são: 

 Medições periódicas da exposição ocupacional; 

 Treinamento dos servidores; 

 Acompanhamento médico com monitoramento biológico apropriado.  

 Os níveis adotados são os previstos na NR – 9: 

 Agentes Químicos: Metade dos limites de exposição ocupacionais adotados. 

 Ruído: Dose de 0.5 (50% de dose) do limite de tolerância previsto para a jornada 

de trabalho. 

 

25. CRONOGRAMA AÇÃO DO PPRA 

 

Ao final deste documento está em anexo o CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA com 

as principais atividades a serem realizadas ao longo do ano pelo município, visando 

melhorar as condições de trabalho e segurança de seus servidores. 

 

É de responsabilidade do MUNICÍPIO providenciar o cumprimento das ações 

estabelecidas no Cronograma de Ação em anexo a este documento. 

 

26. PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES 

 

São em linhas gerais os resultados que o município deseja atingir após a implantação 

do PPRA, conforme o cronograma anual de execuções de ações. As recomendações 

existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realização do PPRA e 

indicam um possível caminho a ser traçado, não excluindo a possibilidade da 

existência de outras que não foram mencionadas. 

 

O município a deverá analisar a tabela de Ações Necessárias e Prioridades que se 

encontra em anexo a este PPRA, ações essas que esse município deverá fornecer 

um prazo para providenciar a regularização das anomalias encontradas. 



73 

 

27. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Recomenda-se observar as definições de ações necessárias e prioridades anexadas 

ao PPRA, a fim de controle, no intuito de preservar a saúde e segurança dos 

servidores. 

 

28. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Os Equipamentos de proteção individual utilizados deverão ter seus devidos C.A. 

verificados periodicamente a fim de verificar sua validade para o uso dos funcionários. 

Em anexo ao PPRA encontra-se a tabela de CA e os respectivos EPI’s utilizados 

atualmente pelo município. 
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29. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional 

a que estão sujeitos os servidores. Servindo ainda como forma de auditoria anual ao 

programa de prevenção de riscos ambientais. Todos os riscos apontados neste 

documento deverão ser acompanhados pelo PCMSO do município, realizando os 

exames médicos periódicos visando certificar se as medidas de controle estão sendo 

eficazes. 

 

A responsabilidade técnica do presente documento, que foi confeccionado pela 

Engenheira de Segurança do Trabalho Suenny Esperidon dos Santos, CREA/ ES – 

027948/ D, restringe-se exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas 

pelo mesmo. Ficando sob inteira responsabilidade do município a implantação e 

acompanhamento das medidas de correção. 

 

  Divino de São Lourenço - ES, 05 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

________________________________________________ 
Município de Divino de São Lourenço 

Responsável legal 
 

_______________________________ 
Suenny Esperidon dos Santos 

Engenheira de Segurança do Trabalho 
CREA/ ES – 027948/ D 

NIT: 1688063820-2 
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MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE E.P.I. 
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LISTA DE EPI X FUNÇÃO 
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Estratégia Saúde da 
Família – Sede 

Médico      X X X X  X X   

Enfermeiro     X X X X  X X   

Auxiliar de Enfermagem     X X X X  X X   

Odontólogo X  X  X X X X X X X   

Auxiliar de Consultório 
Odontológico 

    X X X X  X    

Chefe de Área de Epidemiologia 
e Endemia / Auxiliar de 

Enfermagem 
    X X X X  X X   

Agente Comunitário de Saúde     X         

Servente  X  X E     X  X X 

Estratégia Saúde da 
Família – Patrimônio da 

Penha 

Médico     X X X X  X X   

Enfermeiro     X X X X  X X   

Auxiliar de Enfermagem     X X X X  X X   

Odontólogo     X X X X  X X   

Auxiliar de Saúde Bucal     X X X X  X X   

* Óculos Plumbífero, para proteção radiológica com função de impedir a penetração de raio X nos olhos. 
O mesmo não possui Certificado de Aprovação (CA), o descaracterizando como EPI.  

LEGENDA: 
X – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividade principal; 
E – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividades secundárias, ou seja, 
atividades que o servidor venha realizar eventualmente, como previsto em plano de cargo 
e salário. 
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Estratégia Saúde da 
Família – Patrimônio da 

Penha 

Agente Comunitário de Saúde    X        

Servente X  X E    X  X X 

Motorista  X    X X X    

Farmácia Municipal 
Farmacêutico    X X       

Auxiliar de Farmácia    X X       

NASF – Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família 

Assistente Social    X X       

Fonoaudiólogo    X X       

Nutricionista    X X       

Psicóloga    X X       

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 
X – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividade principal; 
E – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividades secundárias, ou seja, 
atividades que o servidor venha realizar eventualmente, como previsto em plano de cargo 
e salário. 
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Unidade Mista de Saúde – 
Pronto Atendimento 

Municipal Geraldo Soares 
de Aguiar 

Médico    X X X X   X X    

Enfermeiro    X X X X   X X    

Fisioterapeuta    X X          

Auxiliar de Enfermagem    X X X X   X X    

Enfermeiro Chefe    X X X X   X X    

Farmacêutico    X X          

Servente X  X E      X  X X  

Motorista  X    X X   X     

Vigilância Sanitária 
Vigilante em Saúde    X X X X   X X    

Agente de Endemias X X X     X X   X  E 

 

 

 

 

  

LEGENDA: 
X – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividade principal; 
E – EPI’s que devem ser utilizados para exercer atividades secundárias, ou seja, 
atividades que o servidor venha realizar eventualmente, como previsto em plano de cargo 
e salário. 
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CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA – ANO 2020/2021 

IT
E

M
 

AÇÃO META ESTRATÉGIA E METODOLOGIA 

P
R

IO
R

ID
A

D
E

 

RESPONSÁVEL 

2

2
0
2
0

 

2

2
0
2
1

 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

01 

Realizar treinamento de 
introdutório para todos 
os novos servidores da 

Prefeitura; 

Conscientização dos novos 
servidores do local de trabalho e 

atividade desenvolvida. 

Treinamento durante horário de trabalho, 
utilizando ferramentas de exposição oral, 

apresentações em projetor e vídeos. 
1 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

X X X X X X X X X X X X X 

02 
Realizar a apresentação 

da Ordem de Serviço 
conforme NR 01 

Informar aos servidores sobre: 
medidas de segurança, atividades 
desenvolvidas e procedimentos. 

Elaboração pela parte técnica e 
apresentação ao servidor. 

1 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

X X X X X X X X X X X X X 

03 
Realizar treinamento de 

Uso, Higienização e 
Conservação de EPI’s 

Conscientização dos servidores de 
cada setor. 

Treinamento durante horário de trabalho para 
cada setor, utilizando ferramentas de 

exposição oral, apresentações em projetor e 
vídeos. 

1 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

 X            

04 
Controle de 

fornecimento de EPI de 
todos os servidores. 

Proteção do servidor através do 
Equipamento de Proteção 

Individual. 

Distribuição e controle através das fichas de 
entrega dos EPI´s 

1 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

X X X X X X X X X X X X X 

05 
Realizar inspeção nos 

extintores. 

Inspeção de Segurança para 
verificar as condições de 

segurança necessárias em caso 
de sinistro. 

Visita Técnica no local de trabalho, 
verificando a validade, localização e 
sinalização dos extintores conforme 

normativa vigente. 

1 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

  X           

06 Implantação da CIPA 
Formar a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 

Realizar processo eleitoral e de posse de 
acordo com os parâmetros e determinações 

da NR-5. 
2 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

 X            

07 
Treinamento para 
membros da CIPA 

(NR-5) 

Capacitação para membros da 
CIPA. 

Treinamento durante horário de trabalho 
para cada setor, utilizando ferramentas de 

exposição oral, apresentações em projetor e 
vídeos. 

2 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

   X x         

08 
Elaboração do Mapa de 

riscos 
Elaborar os mapas de risco por 

setor. 
Identificar os riscos, informar aos servidores 
e visitantes evitando acidentes do trabalho. 

2 

Município de 
Divino de São 

Lourenço / 
MEDTRAB 

      X       

09 Renovação do PPRA Atualizar as informações do PPRA 
Refazer a avaliação qualitativa, verificando 
se há necessidades de novas avaliações 

quantitativas. 
1 -             X 

Prioridade: (1) Alta; (2) Moderada; (3) Baixa 

 


