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ANÁLISES DE RISCOS AMBIENTAIS E
PROFISSIONAIS
AGENTES X

RISCOS

❖ No item 9.1.5 (NR 9) que diz: “Para efeito desta NR, consideram-se riscos
ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo
de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.”
FONTE: https://segurancadotrabalhosempre.com
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❖ Um Agente só passa a ser um Risco, quando ele está em uma concentração,
intensidade e tempo de exposição capaz de causar danos à saúde do trabalhador.

- Exemplo: O Ruído, ele só passa a ser agressivo a saúde do trabalhador quando o
volume do agente (ruído) está acima de 85 dB a 8h de trabalho por dia. Neste caso
o ruído passa a representar um risco e agredir o organismo do trabalhador.
Sendo necessário ter um controle ambiental através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA.
E controlar a saúde deste trabalhador através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO.
Ou seja, quando o ruído está abaixo de 85 dB ele é apenas um agente.
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▪ Nesse sentido, todas as atividades precisam ser analisadas e avaliadas como forma de
identificar possíveis situações geradoras de acidentes, doenças e altos índices de
absenteísmo.
“Absenteísmo: elevação do número de faltas no trabalho, justificadas ou não, de caráter
coletivo. Pode ser resultante de doenças, conflitos ou desmotivação”

Fonte: BEAGLEHOLE, R; BONITA, R; KJELLSTRÖM, T.
Epidemiologia Básica. SP: Ed. OMS, 1996.

A figura apresenta toda a carga física e emocional que acompanha o trabalhador no desenvolvimento das suas atividades. 5

❖Riscos Ambientais

https://www.efdeportes.com/efd186/riscos-ambientais-de-um-hospital-escola.htm
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RECONHECIMENTO

AVALIAÇÃO

CONTROLE
(Medidas adotadas)
1. (Prioridade) Adoção de medidas
relativas ao ambiente ou medidas
coletivas
2. Medidas administrativas
3. Medidas relativas ao trabalhador
(EPI)
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Riscos Ambientais Químicos
▪ 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.
Gases e vapores  classificados de acordo com a sua ação no
organismo em três tipos: irritante, anestésico
e asfixiante.
Aerodispersóides  Partículas sólidas ou líquidas dispersas no ar
de tamanho muito reduzido que permanecem
em suspensão por longo tempo.
 São classificados em: poeiras, fumos, névoas e
neblinas.
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Riscos Ambientais Biológicos

(Agentes biológicos)
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▪ 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

- uso de luvas ao manipular objetos contaminados, secreções, excreções, sejam
humanas, sejam animais;
- usar botas nos serviços em cemitérios, cavalarias e estábulos;
- usar máscaras faciais no contato com pacientes com doenças transmissíveis por
gotículas de saliva;
- lavar as mãos após o contato com todo e qualquer paciente ou animal;
- instruir o empregado quanto ao melhor manuseio de materiais contaminados;
- uso de material sempre descartável ou esterilizado;
- observar sempre as normas da Vigilância Sanitária etc.
10

Riscos Ambientais Físicos
Agentes físicos

▪ De acordo com a Norma
Regulamentadora 9, que trata do
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais “consideram-se agentes
físicos as diversas formas de
energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais
como: ruído, vibrações, pressões
anormais, temperaturas extremas,
radiações
ionizantes e
não
ionizantes”.
11

Riscos Ambientais Ergonômicos
▪ Ergonomia como “ciência voltada para melhorar às condições de trabalho do
indivíduo”.

▪ De acordo com o próprio da NR 17 a adoção dos preceitos da ergonomia visa
permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e o desempenho
eficiente das atividades.
 “Quando o trabalho for executado de pé, os empregados terão à sua disposição
assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir”.
(Art. 199, parágrafo único da CLT).
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 Trabalho executado sentado: considerada pelos Ergonomistas como a melhor
posição para realização das atividades, pois permite melhor controle dos
movimentos e o esforço físico é reduzido.

▪ Art. 198 da CLT: o peso máximo que um empregado pode remover
individualmente é de 60 Kg, sendo proibido para mulheres o emprego de força
muscular superior a 20 Kg quilos para trabalho contínuo ou 25 para trabalho
ocasional (Art.390 da CLT).
▪ A Legislação determina o limite de peso, com o objetivo de evitar que seja exigido
do empregado uma força muscular superior ao que ele suporta ou mesmo como
forma de evitar a probabilidade desse trabalhador ser acometido por doenças,
tais como: lombalgias, hérnias de disco ou problemas de coluna vertebral
causadas pelo esforço intenso nas atividades.
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Riscos Ambientais Mecânicos/Acidentes
▪ Relacionados aos equipamentos utilizados e às condições físicas do
local de trabalho, como por exemplo:
-

arranjo físico inadequado;
eletricidade;
animais peçonhentos;
fiação exposta;
sistema de combate a incêndio inadequado;
piso escorregadio;
escada escorregadia e sem proteção;
ferramentas de trabalho sem proteção ou inadequadas;
trabalho em altura;
transporte de materiais;
sinalização inadequada ou ausente.
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Fonte: https://fersiltec.com.br/blog/engenharia-de-seguranca/riscos-ocupacionaisidentificar-classificar-prevenir/
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
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VANTAGENS DO USO DO EPC

 Eliminação ou redução dos riscos ambientais. Através dela, é possível reduzir o foco
de emissão de riscos ambientais, sejam eles de origem química, física, biológica, de
acidentes ou ergonômicos. Ao aplicar corretamente, os EPCs podem neutralizar a
maior parte dos riscos presentes no ambiente de trabalho, promovendo a saúde e a
segurança de todas as pessoas presentes no local.
DIFERENÇA ENTRE EPC E EPI
 EPI: Utilizados para proteger o trabalhador da exposição a um risco do ambiente de
trabalho. (Medida de controle Individual)

 EPC: Atuam diretamente nas fontes de risco do ambiente de trabalho, reduzindo,
neutralizando ou eliminando os riscos gerados pela atividade, promovendo um
ambiente de trabalho mais seguro e saudável a todos os trabalhadores. (Medida de
controle coletivo)
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