NR 9

AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES
FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICO
PORTARIA Nº 6.735, DE 10 DE MARÇO DE 2020
(Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho)

Art. 1º A Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09) - Avaliação e Controle das
Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos passa a vigorar
com a redação constante do Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Determinar que a Norma Regulamentadora nº 09 seja interpretada com a
tipificação de NR Geral.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.
9.2.2.1 Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou
perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR-15 - Atividades e
operações insalubres e NR-16 - Atividades e operações perigosas.
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▪ No entanto, nessa análise de riscos da atividade, não são mensurados os fatores
psicológicos. Alguns trabalhadores adoecem em decorrência das características
pelas quais o trabalho é executado. (Pode-se citar: estresse, pressão por
produção, imposição de ritmos excessivos, cansaço mental e diversos outros
fatores que adoecem psicologicamente o trabalhador).
▪ Segundo Filho (2008), as questões que envolvem saúde e segurança do trabalho
não estão relacionadas apenas à integridade dos trabalhadores, mas é preciso
considerar também os efeitos indiretos de uma exposição ocupacional. (a
ausência de cuidados no ambiente de trabalho pode tirar a motivação,
interesse ou mesmo criar o fator de insegurança nos postos de trabalho).
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▪ Cada indivíduo tem a sua característica individual e essa mesma individualidade é
refletida na forma como ele se relacionará com uma adversidade ou situação de
risco.
▪ Assim, cada organismo tende a reagir de forma diferente quando exposto a um
risco ambiental.

▪ É o que se chama de susceptibilidade individual. Cada organismo reage de uma
forma porque recebe interferência de fatores externos diferentes.
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Riscos Ambientais
▪ As atividades laborais desenvolvidas pelo homem o
expõem a diversos tipos de riscos. O resultado desse
processo pode comprometer a saúde e a integridade
do trabalhador causando doenças, acidentes e
podendo levar até a morte.
▪ O trabalhador, ao realizar suas tarefas em um
ambiente insalubre contaminado por agentes físicos,
químicos ou biológicos, pode desenvolver alguma
doença que comprometerá a sua saúde e o
incapacitará de alguma forma para o trabalho.
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▪ Doença, decorrente da exposição a agentes
insalubres, o afastará de suas atividades, será
submetido a tratamento e depois de curado
retornará ao trabalho.
▪ No entanto, ao retornar para as atividades, ele
voltará para o mesmo ambiente onde contraiu a
doença e assim a probabilidade é que ele adoeça
novamente, seja afastado e com sérios riscos de
adquirir uma incapacitação permanente.
(BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2009).
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▪ Muitos trabalhadores adoecem no local de trabalho, são afastados e depois que
retornam e acabam adoecendo novamente e se afastando. Porque?
- O que foi tratado foi apenas a doença do trabalhador e não a causa fundamental
que o levou a adoecer. Ou seja, a situação de risco do ambiente insalubre
permanece com as mesmas características, intensidades e concentrações.
▪ O controle precisa ser feito na fonte geradora do risco, pois tratar a consequência
não é gerenciar um risco e sim conviver com o mesmo.
▪ Dessa forma, os riscos ambientais são classificados em cinco grupos, tendo cada
grupo uma cor representativa para uma melhor identificação e conhecimento dos
mesmos.
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https://www.efdeportes.com/efd186/riscos-ambientais-de-um-hospital-escola.htm
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▪ Segundo Saliba (2011, p.11-12), as etapas de reconhecimento, avaliação e
controle são necessárias para um efetivo monitoramento dos riscos ambientais
físicos, químicos e biológicos, sendo cada etapa assim compreendida:
 Reconhecimento: realizar o reconhecimento dos agentes ambientais que afetam a
saúde dos trabalhadores; observar que se um agente tóxico não for reconhecido,
ele não será avaliado e controlado; ter conhecimento profundo do processo
produtivo, ou seja, dos produtos envolvidos no processo, dos métodos de
trabalho, do fluxo do processo, do arranjo físico das instalações, do número de
trabalhadores expostos, dentre outros fatores relevantes.
 Avaliação: realizar mos uma avaliação quantitativa e/ou qualitativa dos agentes
físicos, químicos e biológicos existentes nos postos de trabalho; detectar os
contaminantes, fazer a coleta das amostras (quando cabível), realizar medições e
análises das intensidades e das concentrações dos agentes, realizar cálculos e
interpretações dos dados levantados no campo, comparando os resultados com os
limites de exposição estabelecidos pelas normas vigentes.
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 Controle: com base nos dados obtidos nas etapas anteriores, devemos propor e
adotar medidas que visem à eliminação ou minimização do risco presente no
ambiente.
▪ Para o controle dos agentes ambientais, é preciso seguir e adotar as seguintes
medidas:
1. (Prioridade) Adoção de medidas relativas ao ambiente ou medidas coletivas:
medidas aplicadas na fonte ou trajetória, como: substituição do produto tóxico
usado no processo, isolamento das partes poluentes, ventilação local exaustora,
ventilação geral diluidora, dentre outros.
2. Medidas administrativas: compreendem, entre outras, a limitação do tempo de
exposição do trabalhador, educação e treinamento, exames médicos (préadmissional, periódico e demissional). Os exames médicos, além de avaliar a
saúde dos trabalhadores expostos aos agentes ambientais, avaliam a eficácia das
medidas de controle adotadas.
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3. Medidas relativas ao trabalhador (EPI):
- Não sendo possível o controle coletivo ou administrativo, ou enquanto essas
medidas estiverem sendo implantadas, ou ainda, como complemento às medidas
já adotadas, devemos utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
adequado ao risco.
- Perceba que essa medida é a última linha de defesa a ser empregada e não a
primeira como muitos pensam.
- Assim, adotando as etapas descritas acima, é possível eliminar ou neutralizar a
exposição do trabalhador aos riscos ambientais e realizar o controle de forma
efetiva na fonte e não apenas como tratamento da consequência que é a doença.
(SALIBA, 2011, p. 12).
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Riscos Ambientais Químicos
▪ Os agentes químicos considerados nos locais de trabalho
são: os gases, vapores e os aerodispersóides (na forma de
poeiras, fumos, névoas, neblinas e fibras), pois eles se
mantêm em suspensão no ar contaminando os ambientes e
provocando:
- Desconforto
- Diminuindo a eficiência e a produtividade
- Provocando alterações na saúde dos trabalhadores,
podendo chegar até as doenças profissionais com
incapacitação e morte.
(BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2009, p. 51)
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▪ Nem sempre é possível, na fase do reconhecimento dos agentes químicos,
reconhecer todos os produtos e substâncias presentes no ambiente de trabalho.
Por esse motivo, torna-se primordial a adoção de medidas de controle como
garantia da manutenção da saúde e integridade física do trabalhador.

▪ Segundo Brevigliero, Possebon e Spinelli (2009), uma grande quantidade de
produtos químicos é comprovadamente cancerígeno e não deveriam existir
limites de tolerância, pois a simples presença e contato no local de trabalho é
fator de risco grave e iminente.
▪ De acordo com a NR 9, os agentes químicos são substâncias, compostos ou
produtos que podem penetrar no organismo pelas vias respiratórias em forma de
poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores ou serem absorvidos pelo
organismo através da pele ou por absorção.
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Gases e vapores
 Saliba (2008) denomina gás como uma substância que, em condições normais de
temperatura e pressão está no estado gasoso e vapor a fase gasosa de uma
substância que em condições normais de temperatura e pressão é líquida ou
sólida.
 Os gases e vapores são classificados de acordo com a sua ação no organismo em
três tipos: irritante, anestésico e asfixiante.
 Brevigliero, Possebon e Spinelli (2009) classificam os irritantes em primários e
secundários e definem que a irritabilidade das vias respiratórias está relacionada à
solubilidade dos gases e vapores.
O ar é uma mistura de vários gases: nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio, hélio, entre
outros. O gás que tem maior concentração é o nitrogênio, aproximadamente 78%
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Aerodispersóides
 Partículas sólidas ou líquidas dispersas no ar de tamanho muito reduzido que
permanecem em suspensão por longo tempo. Quanto menor o tamanho da
partícula, maior o risco que oferece ao trabalhador porque maior será o tempo
que a partícula permanecerá suspensa no ar (SESI, 2007).
 São classificados em: poeiras, fumos, névoas e neblinas.
 “As poeiras são partículas sólidas geradas por ação mecânica de ruptura de
sólidos, como: lixamento, moagem, trituração, peneiramento, perfuração,
explosão e outros”.
(BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2008, p.91)

 Os gases irritantes secundários são os produtos químicos que, além da irritação
provocam ação tóxica generalizada (Ex: gás sulfídrico, alcoóis e éteres).
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Figura: Geração de poeira no
processo de lixamento.
Fonte: Braz Rural. Disponível em <
http://brazrural.com.br/?page_id
=778>

Figura: Geração de Névoa química
Fonte: Higiene Industrial. Disponível em:
<http://dc401.4shared.com/doc/syG9TCu_/previ
ew.html>
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 “Névoas e neblinas são partículas líquidas, produzidas por ruptura mecânica de
líquido ou por condensação de vapores de substâncias que são líquidas à
temperatura ambiente”.
(SALIBA, 2008).
 De um modo geral, essas partículas no organismo humano resultam em
doenças. Uma vez que a eliminação do risco não é possível, torna-se primordial
o controle e monitoramento por meio de equipamentos de proteção.

NHO – 04: Norma de
Higiene Ocupacional 04.
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Riscos Ambientais Biológicos
▪ Você aprenderá, neste seguimento, quais são os agentes
biológicos, em que atividades são encontrados e quais
os principais riscos, ou seja, as doenças causadas por
eles.
▪ Estamos expostos aos mais diferentes tipos de
microorganismos causadores de doenças. Em alguns
locais de trabalho a presença desses agentes é ainda
maior.
▪ Os agentes biológicos que contaminam os ambientes
laborais são os vírus, bactérias, protozoários, fungos,
parasitas e outros.
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▪ Esses microorganismos estão presentes em hospitais, estabelecimentos de
serviços de saúde em geral, cemitérios, matadouros, laboratórios de análises e
pesquisas, indústrias (farmacêutica e a alimentícia), empresas de coleta e
reciclagem de lixo, lixo urbano, estações de tratamento de esgotos, incineradores.
(BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2008).

▪ A NR 15 da Portaria 3214/78 não estabelece limites de tolerância para os agentes
biológicos, mas determina através do anexo 14 que a avaliação de agentes
biológicos é pelo método qualitativo.
Medidas de controle dos agentes biológicos
 Segundo Saliba (2008, p.281), a exposição aos agentes biológicos é inerente às
atividades, assim nem sempre as medidas de controle são totalmente eficientes
no controle da exposição.
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Medidas de controle dos agentes biológicos

De acordo com o autor, algumas medidas podem minimizar os riscos:
- uso de luvas ao manipular objetos contaminados, secreções, excreções, sejam
humanas, sejam animais;
- lavar as mãos após o contato com todo e qualquer paciente ou animal;
- usar botas nos serviços em cemitérios, cavalarias e estábulos;
- instruir o empregado quanto ao melhor manuseio de materiais contaminados;
- usar máscaras faciais no contato com pacientes com doenças transmissíveis
por gotículas de saliva;
- uso de material sempre descartável ou esterilizado;
- observar sempre as normas da Vigilância Sanitária etc.
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As medidas de controle devem obedecer a uma hierarquia, adotando-se
primeiramente o controle na fonte, trajetória e indivíduo.
Quanto às medidas de controle na fonte, a prevenção tem como finalidade
evitar a presença de microrganismos para que os mesmos não passem para o
meio ambiente, sendo a prevenção feita por meio de:
- seleção dos equipamentos de trabalho;
- substituição de microrganismos;
- modificação do processo e encerramento do processo
(BREVIGLIERO, POSSEBON, SPINELLI, 2012, p.36).
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- No local de trabalho, a contaminação por
agentes biológicos pode ocorrer pelo contato
do trabalhador com materiais contaminados e
pessoas portadoras de doenças contagiosas,
por transmissão de vetores, contato com
roupas e objetos de pessoas doentes, pela
permanência em ambientes fechados e
acidentes com materiais perfuro cortantes.
(BREVIGLIERO, POSSEBON, SPINELLI, 2012).

Figura: Exposição dos riscos e os meios de
interferência.
Fonte: Disponível em: <http://www.assinpol.com.br>

- Para evitar que ocorra a contaminação no
meio ambiente, as medidas preventivas
devem também ser adotadas no percurso, ou
seja, entre a fonte geradora e o indivíduo
exposto.
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- Assim, segundo Brevigliero, Possebon e Spinelli (2012), as medidas
preventivas adotadas no percurso devem ser feitas por meio da limpeza e
desinfecção das áreas, ventilação, controle dos vetores e sinalização das
áreas de contaminação.
- Exemplo: Na área da hotelaria, os riscos biológicos estão presentes nos
sanitários, nas áreas de preparo de alimentos e devem ser monitorados
diariamente através da limpeza e desinfecção das áreas.
- No entanto, os trabalhadores responsáveis pelos serviços precisam ser
treinados e orientados para realizarem essas atividades de forma segura.
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•
•
•
•

Para isso, torna-se necessário:
informar os trabalhadores sobre os riscos aos quais estão expostos
treiná-los para desenvolverem as atividades de forma segura
diminuir o número de trabalhadores expostos
disponibilizar equipamentos de proteção individual para a realização das
atividades, bem como uniformes feitos com material que não acumule resíduos
• monitorar a saúde desses trabalhadores através de acompanhamento médico.

Figura 9: Proteção individual para riscos biológicos.
Fonte: <http://prosegonline.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Untitled-11.png
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▪ No caso dos Riscos Ambientais Biológicos, o controle, a identificação e eliminação
são fases complicadas, pois o risco é invisível.
▪ Esse tipo de exposição é a mais crítica para o colaborador. Nesses casos, deve-se
prever e eliminar ou controlar o risco na fonte geradora, mas em alguns casos o
controle precisa ser feito por meio da adoção de equipamentos de proteção
individual (EPI).

https://www.euquerobiologia.com.br/

Riscos biológicos na cozinha
Fonte: <http://prosegonline.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Untitled11.png
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