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• 1- Finlândia 
• 2 - Coreia do Sul 
• 3 - Hong Kong 
• 4 - Japão 
• 5 - Cingapura 
• 6 - Grã-Bretanha 
• 7 - Holanda 
• 8 - Nova Zelândia 
• 9 - Suíça 
• 10 - Canadá 
• 11 - Irlanda 
• 12 - Dinamarca 
• 13 - Austrália 
• 14 - Polônia 
• 15 - Alemanha 
• 16 - Bélgica 
• 17 - Estados Unidos 
• 18 - Hungria 
• 19 - Eslováquia 
• 20 - Rússia 

 

• 21 - Suécia 
• 22 - República Tcheca 
• 23 - Áustria 
• 24 - Itália 
• 25 - França 
• 26 - Noruega 
• 27 - Portugal 
• 28 - Espanha 
• 29 - Israel 
• 30 - Bulgária 
• 31 - Grécia 
• 32 - Romênia 
• 33 - Chile 
• 34 - Turquia 
• 35 - Argentina 
• 36 - Colômbia 
• 37 - Tailândia 
• 38 - México 
• 39 - Brasil 
• 40 - Indonésia 

 
(Fonte: Agência Brasil e Correio Braziliense) 



Quem são os 
Profissionais de Saúde? 



Quem são os profissionais de saúde? 

• O CNS relaciona 14 categorias 
profissionais de nível superior, 
enquadradas nessa definição: 
assistente social, biólogo, 
biomédico, profissional de 
educação física, enfermeiro, 
farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, médico, médico 
veterinário, nutricionista, 
odontólogo, psicólogo e terapeuta 
ocupacional  

 
(Resolução CNS n.º 287, de 8 de outubro de 1998). 

 

• 32.1 Do objetivo e campo de aplicação 

• 32.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR 
tem por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas 
de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral. 

• 32.1.2 Para fins de aplicação desta NR 
entende-se por serviços de saúde qualquer 
edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as 
ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em 
qualquer nível de complexidade. 



Quem são os profissionais de saúde? 
• Os profissionais de saúde incluem (mas 

não estão limitados a) médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
fisioterapeutas, técnicos, pessoal de 
serviço de emergência médica, 
odontólogos, farmacêuticos, pessoal de 
laboratório, pessoal da autópsia, 
estudantes e estagiários, pessoal 
contratado (terceiros) que atuam nas 
unidade de cuidados, e as pessoas (por 
exemplo, de escritório, dietética, limpeza, 
lavanderia, segurança, manutenção, 
administrativo, faturamento e 
voluntários), não diretamente envolvidos 
na assistência ao paciente, mas 
potencialmente expostos a agentes 
infecciosos que podem ser transmitidos 
de e para os profissionais de saúde e 
pacientes. 

http://www.cdc.gov/flu/healthcareworkers.htm 

 

• Clínicos e outro pessoal, incluindo os que 
atuam em cuidados de saúde primários, 
que têm contato regular no exercício da 
clínica com pacientes 

• Profissionais de laboratório e outros 
funcionários (incluindo pessoal necrotério), 
que têm contato direto com espécimes 
clínicos potencialmente infecciosos  

• Pessoal não-clínico, auxiliares que podem 
ter contato social com os pacientes, mas 
geralmente não é de natureza prolongada 
ou próxima. Podem ser expostos a outros 
riscos ocupacionais específicos.  

 

http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/119
5733758763 
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Feliz Natal e um Ano Novo próspero  
com muita saúde e paz! 

Paulo Roberto Leal 
Médico pós-graduado em Medicina do 

trabalho 
Especialista em Gestão de Saúde 

MBA em Gestão de Planos de Saúde 
Membro Titular da ANAMT 

Membro do Conselho Científico da APMT 
consultar.consultmed@terra.com.br 



2º Fórum de Políticas e 
Práticas de SST em Serviços de 
Saúde  
 
“Judicialização da doença e do 
acidente no setor da saúde’’  

 



Podem ser variadas as causas e consequências do 

aumento das doenças e dos acidentes de 

trabalho no Setor da Saúde, mas geralmente 

acontecem pela exposição do indivíduo aos riscos 

que envolvam objetos, agentes biológicos,  

substâncias químicas, etc. Como nossa sociedade 

evolui gradativamente quanto a tecnologias o 

empregado é obrigado a se adequar a tais e 

principalmente ao ritmo da produção e cobranças 

que acompanham tal evolução.  

Aumento das Doenças e dos Acidentes do 

Trabalho no Setor da Saúde 



Sendo importante destacar também a deficiência 

no sistema de inspeção do trabalho, excesso de 

horas extras, sistema inadequado de 

compensação de quadro de horários e dos 

turnos de revezamento, a fadiga física e a tensão 

mental do trabalhador. 

 

Já nas doenças ocupacionais são variadas as 

possíveis causas dessas doenças como, por 

exemplo: movimentos repetitivos, cargas 

excessivas, situações de estresses elevados, etc. 
 

Aumento das Doenças e dos Acidentes do 

Trabalho no Setor da Saúde 



Em relação as acidentes de trabalho grave o número total 

de notificações relacionados ao profissionais de saúde 

representam para os anos de 2007 a 2013* um percentual 

de 2,66% (7.810) dos casos notificados no SINAN as 

ocupações que apresentam o maior número de ocorrência, 

para o período são:  

 

- Auxiliar de Enfermagem: 3.290; 

- Técnico em Enfermagem: 1.796; 

- Agente Comunitário de Saúde: 1.346; 

- Enfermeiro: 897; 

- Médico: 371. 

 

Salienta-se que a ocupação Técnico de Enfermagem foi a que 

apresentou a maior aumento ao longo dos anos analisados 

partindo de 56 casos em 2007 para 611 no ano de 2012, para o 

1º semestre de 2013 já são 282 notificações. 
 

 

 



Percentuais das Principais Profissões por CBO Ac_Bio-Brasil 

2007 a 2013. (SINAN, 2014) 

  

OSTEOMUSCULARES 

 

 



 

 

 

AUMENTO DA 

DEMANDA NO INSS 

AUMENTO DA DEMANDA 

NO JUDICIÁRIO 

“JUDICIALIZAÇÃO”  

 
REFLEXO: Os GRANDES CUSTOS COM SST para as 
Organizações  

Aumento das Doenças e dos Acidentes do 

Trabalho no Setor da Saúde 



REFLEXO: Os GRANDES CUSTOS COM SST para as Organizações  



                            JUDICIALIZAÇÃO – TSTeTRT 
Você RH -11.11.2015 





As lesões acidentárias causar perdas patrimoniais 

significativas ao trabalhador. Em primeiro lugar, 

no tocante aos próprios gastos implementados 

para sua recuperação, em segundo lugar, podem 

produzir restrições relevantes ou até 

inviabilização da atividade laborativa do 

empregado, dependendo da gravidade sofrida da 

lesão. Tais perdas patrimoniais traduzem-se nos 

danos materiais, o que efetivamente se perdeu 

(dano emergente) e aquilo que se deixou de 

ganhar (lucros cessantes). 
 

Lesões acidentárias: Danos Materiais, 

Morais e Estéticos. 



As lesões acidentárias também podem causar dano 

moral ao trabalhador, a doença ocupacional ou 

acidente do trabalho podem, segundo sua gravidade 

provocar substanciais  dores físicas e psicológicas 

nos indivíduos, com intensidade imediata ou até 

mesmo permanente, ensejando a possibilidade 

jurídica de reparação. 

Também tem de se falar no âmbito do dano estético: 

no caso de a lesão comprometer a harmonia física 

da vitima, não se está diante rigorosamente de um 

terceiro gênero de danos, mas de uma 

especificidade destacada do dano moral 

Lesões acidentárias: Danos Materiais, 

Morais e Estéticos. 



É do empregador, obviamente, a 

responsabilidade pelas indenizações por dano 

moral ou à imagem resultantes de conduta ilícita 

por ele feita. Também recai sobre o empregador 

as responsabilidades pelas indenizações por 

dano material, moral ou estético decorrentes de 

lesões vinculadas infortunas do trabalho, sem 

prejuízo do pagamento pelo INSS. 
 

Responsabilidade indenizatória 



Há de se seguir requisitos para a responsabilidade 

empresarial, sem a união unitária dos tais requisitos, não 

há de se falar em indenizar. Os requisitos são o dano, 

nexo causal e culpa empresarial. O nexo causal é 

importante para que se haja causalidade na conduta do 

empregador ou de seus prepostos e o dano sofrido pelo 

empregado. 

Já a culpa empresarial é necessária a culpa do 

empregador ou de suas chefias pelo ato ou situação que 

provocou o dano no empregado. Para que de fato haja 

indenização, tem que se haver prova que, de fato, a 

doença ou acidente foi causado por culpa do 

empregador, isto é, esteja presente a negligência, 

imprudência ou imperícia.  

Responsabilidade indenizatória 



Em alguns casos para que haja definição se a 

lesão ou doença ocupacional foi gerada por 

culpa do empregador, é necessária a realização 

de perícia médica. O perito médico pode 

reconhecer ou não o "nexo causal", isto é, a 

relação entre trabalho e o fato lesivo. Em outros 

casos, também é necessária a vistoria do local 

do trabalho. 
 

Responsabilidade indenizatória 



 

“Ações da Perícia Médica da 
Previdência Social‘’ 

 



INSS: consequências econômicas: 

 
Gastos previdenciários: 

 

 Aumento de benefícios acidentários + 
aposentadorias especiais. 

 

 Arrecadação do RAT (antigo SAT).  



INSS:Consequências sociais: 

Segundo estatísticas internacionais (*)  

  o Brasil é 4º colocado mundial em acidentes fatais 
(China, Índia, Indonésia) 

   15º em acidentes gerais  

 
(Obs.: sem contar a subnotificação) 

 

 

Segundo o INSS: 

 1 morte a cada 3,5 horas (8 mortes por dia, 240 por mês, 2.880 
por ano) 

 83 acidentes e doenças ocupacionais a cada 1 hora 

 Em 2009 foram 723.452 mil acidentes do trabalho registrados 

 
 



Perícia Médica do INSS 

LEI No 10.876, DE 2 DE JUNHO DE 2004 
Cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, 

dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor 

Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS e dá outras providências. 

 
Art. 2o Compete aos ocupantes do cargo de Perito - Médico da 

Previdência Social: 

I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade 

laboral para fins previdenciários; 

II-inspeção de ambientes de trabalho para fins 

previdenciários; 

IV-execução das demais atividades definidas em 

regulamento. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.876-2004?OpenDocument


 
 

PERÍCIA 

MÉDICA

INSS 



Ações da Perícia Médica e do INSS 

Avaliação da capacidade laboral para fins 

previdenciários. 

 

Encaminhamento precoce para a REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL . 

 

 

Inspeção de local do trabalho pelo Perito do INSS: 

estabelecer nexo, contestação do NTEP. 

 

 

 

 



Ações da Perícia Médica e do INSS 

Revisão dos Benefícios de Longa duração e das 

aposentadorias concedidos administrativamente 

e judicialmente. 

 

Maior diálogo e relação técnica com médicos 

assistentes e médicos do trabalho.   

 

Indicação de Perito Médico como Assistente 

Técnico nas Ações nas Varas Cível e Trabalhista 

onde o INSS é polo passivo.  

 

 

 

 

 



Ações da Perícia Médica e do INSS 

Valorização da carreira com sua reestruturação,  

novos concursos ( especialistas em medicina 

legal e perícias médicas ) e  melhor remuneração. 

 

Maior capacitação profissional do Perito Médico. 

 

Coibir a terceirização. 

 

 



Cabe também à Perícia Médica do INSS inspecionar os 

ambiente de trabalho para caracterização de nexo e 

fiscalização do gerenciamento dos riscos ambientais. A 

Instrução Normativa n° 57 de 10/10/2001 e também a 

Instrução Normativa n° 78 de 16/07/2002 atribuem ao 

Médico Perito da Previdência Social a prerrogativa de 

desqualificar um EPI que não esteja efetivamente 

protegendo e assim informar à divisão de Arrecadação 

e Fiscalização (DAF) do INSS não estar havendo 

proteção efetiva do trabalhador (com a possibilidade de 

a empresa ser notificada e ter que pagar as alíquotas 

suplementares do Seguro de Acidentes do Trabalho). 

Inspeção dos ambiente de trabalho 



 

É na avaliação da capacidade laborativa do 

segurado, que deparamos com a enorme 

interação que deve existir entre o profissional 

médico perito do INSS e o profissional médico do 

trabalho. Ambos os profissionais recebem os 

mais variados diagnósticos formulados por outros 

colegas de profissão das áreas assistenciais e 

são obrigados, dentro das características 

inerentes ao seu trabalho, a dar os 

encaminhamentos e desdobramentos legais que 

ensejarão ou não o enquadramento para a 

concessão de ressarcimento pecuniário.  

Avaliação da capacidade laboral para 

fins previdenciários. 



A Reabilitação Profissional, que se seguirá à 

conclusão de incapacidade para o trabalho. Ao 

contrário, quando o trabalho for o ocasionador 

da incapacidade, cabe ao INSS o benefício, mas 

cabe à empresa o próximo passo, visando uma 

adequação de sua realidade de trabalho para 

receber aquele trabalhador. 

      Reabilitação Profissional  



Assim, a doença ocupacional decorre do 

desajuste da harmonia homem-trabalho e, 

quando ocasionado primariamente pelas 

condições de trabalho, determina a busca de 

solução primariamente no trabalho. Quando 

inviável, procura-se reabilitar o homem. Assim, o 

encaminhamento pelo Médico Perito deve ser 

precoce à Reabilitação Profissional 

      Reabilitação Profissional  



O que ainda mais  pode ser feito? 



 Estabelecimento de uma política de 

benefícios fiscais para as empresas que 

mantém uma política consistente de 

prevenção de acidentes de trabalho. Ex: 
 vantagens nas licitações 

 nos tributos incidentes em exportações e 

importações nos moldes da responsabilidade 

socioambiental  

 linhas especiais de crédito ou vantagens em 

financiamentos de projetos de expansão ou 

modernização das empresas 

 

 

O que ainda mais  pode ser feito? 



O que ainda mais pode ser feito? 

 

 Maior transparência nos dados das CATs 

 

 Efetiva execução das multas aplicadas pelo MT 

 

 Atuação mais eficaz visando maior Reinserção no 
Mercado de Trabalho  

 

 Ações Regressivas 

 

 

 

 
 



 

 X% (x por cento) da receita arrecadada com:  

 RAT/FAP 

 multas de trânsito 

 multa por infração às normas de segurança e de 
medicina do trabalho   

 DPVAT  

 recursos arrecadados em ações judiciais que visem a 
ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

 Lei de COTAS 
 Melhor utilização e esclarecimento 

Proposta para reinserção no 

mercado de trabalho 



AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA 

 
    

   A arma utilizada pelo INSS para 

combater as consequências 

econômico-sociais dos acidentes do 

trabalho no Brasil. 

 



O que é uma Ação Regressiva 

Acidentária? 

 É a ação proposta pelo INSS a fim de obter o 
ressarcimento das despesas com prestações 
sociais, concedidas em face dos acidentes do 
trabalho ocorridos por culpa dos empregadores. 

 

(Conceito estrito = ação de cobrança) 

 

(*) Semelhança com as ações de regresso movidas 
pelas seguradoras privadas. 

 



Fundamentação Legal 

 Art 7º, XXXVIII, CF/88: 
   “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:  

(...) 

    XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa; 

 

 Art. 120 da Lei 8.213/91*: 
 Nos casos de negligência quanto às normas padrão de  segurança 

e higiene do trabalho, indicadas para a proteção  individual e 
coletiva, a Previdência Social proporá** AÇÃO  REGRESSIVA 
contra os responsáveis”. 

 

 (*) Existe desde 1991 = 20 anos 

(**) Não é uma faculdade, mas sim um dever do INSS 

 



Objetivos 

 Explícito: Ressarcimento dos gastos com as prestações sociais 
acidentárias; 

 
Implícito: Prevenir a ocorrência de futuros acidentes do trabalho. 

 
Ampliação do Conceito 
Além de ser um meio processual que viabiliza ao INSS o 
ressarcimento dos gastos com as prestações sociais acidentárias, a 
ação regressiva…  
 

 

…é um relevante instrumento de concretização da política pública  

de prevenção de acidentes do trabalho. 
 



 Ocorrência de um acidente do trabalho* 

sofrido por um segurado do INSS; 

 

(*)Acidente típico ou atípico (doenças 

ocupacionais = LER, DORT, PAIR, Síndrome do 

esgotamento profissional – BURNOUT,  etc.) 

 

 

Pressupostos 



Pressupostos 

 Prestação social* concedida pelo INSS ao 

segurado vítima do acidente, ou a seus dependentes; 

 

*Prestação social = BENEFÍCIOS + SERVIÇOS 

 
a)    Pensão por morte; 

b)    Aposentadoria por invalidez; 

c)    Auxílio-doença; 

d)   Auxílio-acidente; 

e) Reabilitação profissional = tratamento, próteses, 

equipamentos ortopédicos, transporte, etc. (art. 89, Lei 

8.213/91) 

 



Pressupostos 

 Prestação social* concedida pelo INSS ao 

segurado vítima do acidente, ou a seus dependentes; 

 

*Prestação social = BENEFÍCIOS + SERVIÇOS 

 
a)   Pensão por morte; 

b)   Aposentadoria por invalidez; 

c)   Auxílio-doença; 

d)   Auxílio-acidente; 

e) Reabilitação profissional = tratamento, próteses, 

equipamentos ortopédicos, transporte, etc. (art. 89, Lei 

8.213/91) 

 



Pressupostos 

• Culpa do empregador/contratante pelo acidente do 
trabalho. 

 

 

• Responsabilidade civil subjetiva = negligência quanto 
ao cumprimento e a fiscalização das normas de saúde 
e segurança do trabalho (CLT, NRs, ABNT, 
Convenções/Acordos coletivos, etc.) 

 

• A PGE investiga a culpa pelo acidente do trabalho num 
expediente preparatório à ação regressiva, 
denominado Procedimento de Instrução Prévia (PIP). 

 

 

 

 



As ações regressivas acidentárias representam uma 

importante arma para combater as consequências 

econômico-sociais dos acidentes do trabalho no Brasil. 

Atinge apenas os “maus empregadores” e combate a 

concorrência desleal 

Porém essa arma necessita de munição para produzir 

seus efeitos, o que somente será possível a partir de 

uma atuação coordenada entre as instituições 

comprometidas com a concretização da política pública 

de prevenção de acidentes. 

•Deve haver uma atuação mais efetiva da Perícia Médica 

no INSS. 

Conclusão 



2º FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SST EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
SÃO PAULO-SP – 7 de dezembro de 2016 

“Capacitação dos Trabalhadores de Serviços de Saúde: dificuldades e estratégias” 

= A exigência legal= 

Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Representante da CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual da SES/SP na CTPR NR32/SP. 



Marcelo Pustiglione, 2016 

A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
[Portaria MTE n.º 485, de 11 de Novembro de 2005 (DOU de 16/11/05 – Seção 1) que “Aprova 
a Norma Regulamentadora n.º 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 
Saúde)”] 

Capacitação focada nos “Riscos Ocupacionais Específicos” 

Agente de risco (hazard) 
Físico 

Agente de risco (hazard) 
Químico 

Agente de risco (hazard) 
Biológico 



32.2 Dos Riscos Biológicos 
........................................ 
32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de 
forma continuada, devendo ser ministrada: a) sempre que ocorra uma mudança das condições de 
exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; b) durante a jornada de trabalho; c) por profissionais 
de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. 
               32.2.4.9.1 A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de 
novos riscos biológicos e deve incluir: a) os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde; b) 
medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes; c) normas e procedimentos de higiene; d) 
utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho; e) medidas para a 
prevenção de acidentes e incidentes; f) medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de 
ocorrência de incidentes e acidentes. 
               32.2.4.9.2 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 trabalhadores envolvidos.  
32.2.4.10 Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser 
fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local 
de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. 
               32.2.4.10.1 As instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo, devendo este 
ficar à disposição da inspeção do trabalho. 

Marcelo Pustiglione, 2016 



Marcelo Pustiglione, 2016 

32.3 Dos Riscos Químicos 
........................................ 
32.3.6 Cabe ao empregador:  
            32.3.6.1 Capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para a 
utilização segura de produtos químicos.  
                              32.3.6.1.1 A capacitação deve conter, no mínimo: a) a apresentação das fichas descritivas 
citadas no subitem 32.3.4.1.1, com explicação das informações nelas contidas; b) os procedimentos de 
segurança relativos à utilização; c) os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e 
em situações de emergência. 

Dos quimioterápicos antineoplásicos 
32.3.10 Da Capacitação  
               32.3.10.1 Os trabalhadores envolvidos devem receber capacitação inicial e continuada que 
contenha, no mínimo: a) as principais vias de exposição ocupacional; b) os efeitos terapêuticos e adversos 
destes medicamentos e o possível risco à saúde, a longo e curto prazo; c) as normas e os procedimentos 
padronizados relativos ao manuseio, preparo, transporte, administração, distribuição e descarte dos 
quimioterápicos antineoplásicos; d) as normas e os procedimentos a serem adotadas no caso de 
ocorrência de acidentes.  
                                   32.3.10.1.1 A capacitação deve ser ministrada por profissionais de saúde familiarizados 
com os riscos inerentes aos quimioterápicos antineoplásicos. 



Marcelo Pustiglione, 2016 

32.4 Das Radiações Ionizantes 
........................................ 
32.4.6 Cabe ao empregador:  
a)  .......................................; 
b) .......................................;  
c) promover capacitação em proteção radiológica, inicialmente e de forma continuada, para os 

trabalhadores ocupacionalmente e para-ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes;  
.............................................. 
32.4.14.2.4 Na capacitação dos trabalhadores para manipulação de fontes seladas utilizadas em  
braquiterapia devem ser empregados simuladores de fontes 



32.5 Dos Resíduos  
32.5.1 Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores 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 

32.8 Da Limpeza e Conservação  
32.8.1 Os trabalhadores 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.  
             32.8.1.1 A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho, à disposição da 
inspeção do trabalho. 
32.8.3 As empresas de limpeza e conservação que atuam nos serviços de saúde devem cumprir, no 
mínimo, o disposto nos itens 32.8.1 .............. 

Marcelo Pustiglione, 2016 



Marcelo Pustiglione, 2016 

32.9 Da Manutenção de Máquinas e Equipamentos  
32.9.1 Os trabalhadores que realizam a manutenção, além do treinamento específico para sua atividade, 
devem também ser submetidos a capacitação inicial e de forma continuada, com o objetivo de mantê-los 
familiarizados com os princípios de:  
a) higiene pessoal;  
b) riscos biológico (precauções universais), físico e químico;  
c) sinalização;  
d) rotulagem preventiva;  
e) tipos de EPC e EPI, acessibilidade e seu uso correto 

PORTARIA Nº 1.748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 - Publicado no DOU 31/08/2011 
O subitem 32.2.4.16 da Norma Regulamentadora nº 32 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
"32.2.4.16 O empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 
Materiais Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma  
Regulamentadora.  
32.2.4.16.1 As empresas que produzem ou comercializam materiais perfurocortantes devem 
disponibilizar, para os trabalhadores dos serviços de saúde, capacitação sobre a correta utilização do 
dispositivo de segurança.  
32.2.4.16.2 O empregador deve assegurar, aos trabalhadores dos serviços de saúde, a capacitação prevista 
no subitem 32.2.4.16.1.“  



Marcelo Pustiglione, 2016 

 LEI É PARA SER CUMPRIDA ...  
MAS NADA IMPEDE QUE SEJA REVISADA... 

E É DESEJÁVEL QUE SEJA ATUALIZADA 

 PROGRAMA CONTINUADO DE DESEMPENHO INTEGRAL NO TRABALHO 
Modelo de organização dotada de espírito prevencionista responsável em relação à 

segurança e saúde no trabalho 



2º FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SST EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
SÃO PAULO-SP – 7 de dezembro de 2016 

‘Experiências inovadoras e exitosas em ações de segurança e saúde no trabalho em  
serviços de saúde” 

= Controle da Tuberculose Ocupacional= 
Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual/SES-SP. 



Aquisição de TB por 
médico em Centro de 
Referência - HIV/AIDS 

Aquisição de TB-MDR por 
funcionária da limpeza de 
hospital especializado 

Aquisição de TB por RN em 
Maternidade – fonte: 
profissional da enfermagem 

CASOS 

Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual/SES-SP. 



ANÁLISE 

Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual/SES-SP. 

ADMINISTRATIVAS 
POP-SR 

Diagnóstico rápido 
Movimentação de 

bacilifero 
Capacitação 

NORMATIVAS 
NR7 
NR9 
NR32 

NO CONTROLE AMBIENTAL 
Ventilação 

Ambiente para SR e coleta de 
material 

Isolamento 

 

NA PROTEÇÃO DO 
TRABALHADOR 

EPI 
EPC 

 



AÇÃO 

Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual/SES-SP. 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA 
TUBERCULOSE OCUPACIONAL 

=PPTO= 

Construção pluriparitária 



RESULTADO 

Marcelo Pustiglione 
Médico do Trabalho;  
Divisão Técnica de Vigilância Sanitário do Trabalho (CCD/CVS/DVST-CEREST Estadual/SES-SP. 

COMUNICADO DO CCD PARA 
IMPLANTAÇÃO DO 

PPTO NOS SERVIÇOS  DE SAÚDE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
(em consulta pública) 
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2º FORÚM REGIONAL DE POLÍTICAS DE SST EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
SÃO PAULO-SP – 07 de dezembro de 2016 

Capacitação dos Trabalhadores dos Serviços de Saúde: dificuldades e estratégias 
 

- A REALIDADE COTIDIANA -  

Edmundo Caboclo 
Médico do Trabalho Coordenador 
Beneficência Portuguesa de São Paulo 



2.800 
Médicos 

1.092 
Leitos 7.500 

Colaboradores 

1.5 
milhões 
Clientes/ano 

3.700 
Associados 

2 

Gigante pela própria 

natureza 

235 
Leitos UTI 



Edmundo Caboclo 

Capacitação: a realidade cotidiana 
 

NR 32: DIVISÃO DIDÁTICA 

• Riscos Biológicos; 

• Riscos Químicos 

• quimioterápicos antineoplásicos 

• Radiações Ionizantes 

• Resíduos; 

• Limpeza e Conservação 

• Manutenção 

 

 

REALIDADE COTIDIANA 

• Associação de Riscos; 

• Associação de Riscos com atividades de 
limpeza, manutenção ou manipulação de 

resíduos 

 



Edmundo Caboclo 

Capacitação na BP: estratégia 
 

CAPACITAÇÃO 
(PDCA) 

CAPACITAÇÃO 
INICIAL (Integração 

+ TBI) e  
CONTINUADA 

(Anual e Pontual) 

COMISSÕES 
(Análise de 
Acidentes, 

PPRAMP, PGRSS); 
QUALIDADE 

(Certificações – 
ONA, JCI) 

TREINAMENTOS 
PONTUAIS (DDS, 

SIPAT, CIPA, 
Semana do Meio 
Ambiente, etc.) 

Planejamento das 
Ações 

Revisão e 
Atualização do 

Conteúdo 

TIPO RESPONSÁVEL

INTEGRAÇÃO SESMT

TBI GESTOR

SESMT

CCIH

GESTOR

SESMT

PARCEIROS

INICIAL

CONTINUADA

ANUAL

PONTUAL

Estratégia de Treinamento 



Edmundo Caboclo 

Capacitação na BP: Inicial 
 

CAPACITAÇÃO INICIAL 
 
Integração 
 
• Maior carga horária (SESMT + Treinamento e Desenvolvimento); 
• Treinamento teórico para todos os públicos antes mesmo da assinatura do contrato; 
• Grande abrangência de temas abordados; 
• Instruções escritas, acessíveis e com recibo: OS 

 
TBI – Treinamento Básico Introdutório 
 
• Objetivo: capacitar os novos colaboradores  para realização do trabalho, bem como 

para colaboradores transferidos ou promovidos para outros setores que contemplem 
atividades diferentes  

• Realizado pelo responsável da área envolvida; 
• On the job; 



Edmundo Caboclo 

Capacitação na BP: Continuada 
 

CAPACITAÇÃO CONTINUADA 
 
Anual 
 
• Conteúdo elaborado pelo SESMT, em sala. Treinamentos divididos em: 

• Áreas Técnicas: Nutrição, fisioterapia, farmácia, enfermagem: gerenciado pela 
área de Educação Continuada; 

• Áreas que trabalham com radiação ionizante: gerenciado pelo SESMT; 
• Demais áreas (manutenção, higiene, SND, Administrativo, etc.): técnico 

responsável pela área organiza e gerencia realização dos treinamentos; 
• CCIH: controle de infecção, lavagem de mãos, etc.; 
 
Pontual 
 
• Necessidade de reforçar ponto específico em função de: 

• Resultado de análise de Comissões (Análise de Acidentes, PPRAMP, PGRSS); 
• Resultado de notificações ou auditorias de qualidade (auditoria interna, ONA, JCI)  

• Exemplos: DDS, SIPAT, CIPA, Semana do Meio Ambiente, etc.). 



Edmundo Caboclo 

Capacitação:  Sucesso ou Fracasso 
 

FATORES DECISIVOS 
 
• SESMT completo; 
• Atenção ao Noturno; 
• Física no SESMT; 
• Participação ativa do corpo médico e enfermagem; 
• Educação Continuada: gestão profissional; 
• Estratégias para atrair para os treinamentos: divulgação dos indicadores 

(frequência/aproveitamento); metas; acreditações; parcerias internas (Qualidade de 
Vida, SND, RH, Endomarketing); 

• Política Corporativa de Treinamento e Desenvolvimento 



Edmundo Caboclo 

Capacitação:  No DNA 
 

• Mapa Estratégico; 
• Treinamento e Desenvolvimento: 

• Método de aprendizagem 70/20/10 – Center of Creative 
Leadership, Carolina do Norte; 

• PDL 
• PGD/PDI 



Edmundo Caboclo 

edmundo.caboclo@bpsp.org.br 



Edmundo Caboclo 

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 
 

 Mapa de Risco Ambientais; 

 Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual; 

 Brigada de Incêndio; 

 Norma Regulamentadora nº 32; 

 Quimioterápicos Antineoplásicos; 

 Fluxo de Acidentes do Trabalho; 

 PGRSS -  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Acidentes com materiais  perfurocortantes; 

 FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

 Ergonomia.  



Edmundo Caboclo 

OS: Ordem de Serviço 
 

Exemplo de 
Ordem de Serviço 



Formulário: Treinamento Básico Introdutório (TBI) 
 



Formulário: Treinamento Básico Introdutório (TBI) 
 



Edmundo Caboclo 

Recomendações para 
prevenção de infecção 

relacionada à 
assistência aos 

pacientes  

Conscientização dos 
colaboradores quanto as 

boas práticas para 
prevenção da IH 

Seguimento das 
recomendações da 

CCIH 

Vigilância  
Epidemiológica 

Interdisciplinaridade 

A PREVENÇÃO das Infecções Hospitalares  
ESTÁ EM SUAS MÃOS: 

PREVINA HIGIENIZANDO-AS SEMPRE! 

Principais Pilares do CCIH 



Edmundo Caboclo 

MAPA ESTRATÉGICO 



Edmundo Caboclo 

Método 70/20/10 



Edmundo Caboclo 

Programa de Desenvolvimento da Liderança 

Liderança 



2 º F Ó R U M R E G I O N A L D E 

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SST E M 

SERVIÇOS DE SAÚDE  

Capacitação dos Trabalhadores de 
Serviços de Saúde: dificuldades e 

estratégias - a viabilização 
 

São Paulo 
07.12.2016 

 

   

           Mario Bonciani 



CONCEITOS 
Capacitação 
Concepção legal  

Treinamento 
Concepção legal  

Conscientização 
Concepção popular 

Educação 
Conceito mais amplo- Cultura de segurança e saúde 

Depende da metodologia e do aprofundamento 



 JUSTIFICATIVAS 

CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 

Legal 
Ministério do Trabalho 

Vigilância Sanitária 

Ministério Público 
 

Econômico 
Nexo profissional – concausa 

FAP – gravidade  

Acidente típico/doença de base 

Custo da Assistência Médica 

Acidente típico 

Aumento da produtividade 
 



JUSTIFICATIVAS 

CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 

Técnico 
NÃO EXISTE SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO  
 

SE NÃO HOUVER 
 

CULTURA DE 
SEGURANÇA E 

SAÚDE 



 JUSTIFICATIVAS 

CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 

Técnico 

Sistema de Gestão 

Certificações privadas (ISO, 

OSHAS, JC....)  

 

Diretrizes de Sistema de 

Gestão SST da OIT 
 



FOCO DA 

CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 

Prevenção riscos ocupacionais 
Biológico, químicos, radiação, ergonômico (organização 

do trabalho) ... 
 

Diagnóstico precoce 
Transtornos mentais , DME ... (relacionados ou não ao 

trabalho) 

Tratamento 
Acidente com perfurocortante 

Educação de SST (em geral) 
 



VIABILIDADE 
Reforçando o conceito 

 

OU HÁ 
EDUCAÇÃO/CULTURA 

EM SST 
 

OU NÃO HÁ SST 



 

VIABILIDADE 
 DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS  

DE CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 

Saber Específico 
Pedagógico 

 

Estratégias diversificadas 

Presencial 
Palestras tradicionais 

Dinâmicas participativas 
 

À distância 



 

VIABILIDADE 
 DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS  

DE CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO/CULTURA 
 

Estratégias diversificadas 

Materiais educacionais 
Folders 

Cartilhas 

Cartazes 

Encartes 

Avisos/lembretes 
Contracheque 

............................... 

 



Controle da Tuberculose 
Ocupacional  

Laedi Alves Rodrigues dos Santos 

Médica 

Centro de Vigilância Epidemiológica - SP 

2º Fórum Regional Políticas e Práticas de SST em Serviços de 
Saúde  

 SP - 07 de dezembro de 2016  



Casos de TB em profissionais de 
saúde  Estado SP - 2006 a 2016* 

196 211 202 207 218 233 226 235 
210 

184 180 

21 
15 21 20 18 

16 16 
23 

12 
23 18 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Novos Retratamentos



HUCFF 
estudantes 
de medicina 

• Reatividade maior conforme passavam 
aos estágios clínicos 
 4,6% 
 7,8%, 
 16,2% 
Carneiro da Silva et al. J Pneumol 2001, 27(2)  
 

• Conversão média 4% ao ano 
Carneiro da Silva et al. J Bras Pneumol 30(5) 2004 

http://prsouza.files.wordpress.com/2011/02/calouro.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sDQagXafrIw/UickjPKxXyI/AAAAAAAALZo/SbjZavva_YU/s1600/DSC03246.JPG


Investigação de surtos 
Estado de SP 2012 - 2013 

Tuberculose em ambiente de trabalho  



Investigação de casos de TB em Prof.Saúde 
Estado de SP, 2012-2013 

 Instituição  Caso 
índice  

Contatos  

Examinados  
(crianças)  

Examinados 
(prof.saúde ) 

Doentes  
TB ativa 

Infectados TB 
latente  

 

Maternidade 
  

BAAR+ 
Resist.SM 

 1331   107 18 crianças +  
1ex-parturiente 

107 crianças 

H. Regional 
e 
H.Particular 

BAAR+ 
Sensível 

192 58 0 18 crianças 
e 
10prof.saúde 

Maternidade 
na Capital 

BAAR+ 
Sensível 

47 45 0 14 

Santa Casa 
no interior 

BAAR+ 
MDR 

0 70 1?  
Prof saúde 

... 

Unidade de 
Referência 
em SP 

BAAR+ 
MDR 

... ... 0 ... 



TB em profissional de saúde pode 
ser enquadrada como doença 

ocupacional? 

Listas a, b e c do anexo ii do 
regulamento da previdência social, 

decreto 3.048/99 – nexo 
epidemiológico 

Mas algumas das áreas de maior 
risco são em serviços públicos de 
saúde e muitos profissionais não 

são regidos pela CLT ...  



Fontes de infecção:  
pacientes não tratados 

 
Pacientes com tratamento 

inadequado continuam 
infectando 

Paul Farmer (Univ Harward, 
Londres ) & Mario Raviglione 
(OMS) 

“Até mesmo alguns dias 
de tratamento eficaz 
conseguem diminuir 
significativamente a 

infectividade” 

Biossegurança em serviços de saúde 



Find TB cases:    DIAGNÓSTICO RÁPIDO 

Active case finding:    BUSCA ATIVA 

Separate: IDENTIFICAR E SEPARAR SINT.RESP. 

Treat:    TRATAMENTO EFETIVO IMEDIATO 

TB CARE 



 PPD < 10 mm ou IGRA(-) 
            Orientar Teste anual  (no SESMT do local de trabalho ou  
            na unidade de saúde de referência) 

Descartada TB ativa, investigar TB latente (ILTB)  
PPD ou IGRA  

 PPD ≥ 10 mm ou IGRA (+) 
 Hígido  Orientar (sem TB ativa, só infecção)  

 
 Imunodeprimido   encaminhar p/ referência  tratar ILTB 

    Imunodepressão  intensa –  
                                             contraindicar trabalho em área de risco  
                                             para TB 

❶ EXAME ADMISSIONAL  

Investigar TB ativa (doença) 
 Sintomas, RX tórax, PPD, bacteriologia  s/n 

Proposta 

Folder educativo 



Alto • HIV 
• Uso de anti-TNF α, Transplantado 
• Insuf renal em diálise 
• RX sequela de Tb 
• Neo cabeça e pescoço 
 

Moderado • Corticoterapia prolongada 
• Diabetes descompensado 

Baixo Sem fatores de imunodepressão 

Classificar o profissional quanto ao risco individual 

❷ EXAME PERIÓDICO 

Anual para a área administrativa 
Semestral trabalho em área de risco de contato c/ TB 



Alto Contraindicado trabalho em área de risco para TB 
Avaliar TB ativa e tratamento de ILTB em serviço 
de referência em TB 
 

Moderado Avaliar TB ativa e tratamento de ILTB em serviço 
de referência em TB 
 

Baixo Investigar TB ativa -  sintomas (especialmente 
tosse > 3 semanas) 
 
• Com teste para ILTB anterior positivo  
   (PPD ou IGRA) : orientação 
 
• Sem teste para ILTB anterior: testar ILTB 
       Conversão recente 
                  tratar ILTB 

       Sem conversão (PPD <10 mm ou IGRA (-) 
 Repetir o teste anualmente 

 



 
Seguir o roteiro disponível no site 

www.cve.saude.sp.gov.br 
/tuberculose.  

 
É mandatório realizar 

baciloscopia, cultura e teste de 
sensibilidade 

Profissional com suspeita ou diagnóstico de 
TB ativa  



www.cve.saude.sp.gov.br 
 

Áreas de vigilância > Tuberculose 
Documentos técnicos 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/


Constatações 

http://pt.dreamstime.com/register?jump_to=http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-trabalhador-cansado-dos-cuidados-m%C3%A9dicos-image28147849


O profissional de saúde está 

particularmente exposto à TB 

Portanto, precisa 
ser bem tratado 

– Diagnóstico 
precoce 

– Tratamento 
oportuno 



• Profissional de saúde com 
TB é evento-sentinela  

Portanto, cada 

caso precisa ser 
investigado 



• Atenção à TB nos exames 
admissionais e periódicos 

• Monitoramento 
tuberculínico nos serviços 
de maior risco 

• Detectar fatores de risco 
para o trabalho com TB 

• Busca Ativa de Sint. Resp. 

Nem sempre os serviços de 

saúde estão atentos à TB 

 

 

http://www.diariodoscampos.com.br/media/webmedia/files/cd_r_tuberculose_teste_regional_saude_016.jpg


Desafios 

• Diferenças entre os serviços 

• Motivação, capacitação 

• Insumos e recursos 

Resultados esperados 

• Alertar o profissional de Med do Trabalho sobre TB 

• Protocolos (principalmente p/áreas de maior risco) 

• Trabalho em conjunto SESMT, CCIH e Vig.Epid.  

• Diminuir a transmissão da TB em serviços de saúde 



 

 

 

 

 

 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

Contexto 

NR 32 

Início dos anos 2000 

                                      Demanda sindical 

                                                                 Grupo de Trabalho - GT (MT) 

         Grupo Tripartite de Trabalho - GTT (empregados / empresas / MT) 

                                   Texto da NR 32   Port. 148, de 11.11.05    

                                                       (novo ou alteração)        
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

CONTEXTO 

 

Normas Regulamentadoras - percepção de adicional 

 

NR 15 -15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de 
acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção 
de adicional ... 

 

NR 16 - 16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional ... 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

CONTEXTO 

NR 32 

 

Norma Regulamentadora - Diretrizes básicas técnicas                                   

                                                      Proteção à segurança e à saúde  

                                                           de quem trabalha nas diversas   

                                                                  atividades na saúde 

                                                                           CNAEs  86, 87, 88 e 96 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

PARALELOS ENTRE   

NR 9  e  NR 32    (Risco Biológico) 

9.1.5 ... 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. 

32.2.1 Para fins de aplicação desta NR, considera-se Risco Biológico a 

probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

PARALELOS ENTRE  

NR 32  e  NR  9   (Risco Biológico) 

9.1.5.3 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus, entre outros.  

 

32.2.1.1 ... Agentes Biológicos: microrganismos, geneticamente 

modificados ou não, as culturas de células os parasitas, as toxinas e os 

príons. 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

PARALELOS ENTRE  

NR 32  -  NR 9    (Risco Biológico) 

Anexo I NR 32 – Os agentes biológicos são classificados em:  
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Classes  de  risco 

1 2 3 4 

Indivíduo Baixa Moderada Elevada Elevada 

Coletividade Baixa Baixa Baixa/Mod Elevada 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

PARALELOS ENTRE 

NR 32  e  NR 9    (Risco Biológico) 

 

32.2.2.1 O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento, deve 

conter:   

 

I. Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização 

geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores  

1 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 
EXIGÊNCIAS NO PPRA 

NR 32 (Risco Biológico) 

 

a) fontes de exposição e reservatórios;  

  

b) vias de transmissão e de entrada;   

 

c) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente;   

 

d) persistência do agente biológico no ambiente;  e                                                   1 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

EXIGÊNCIAS NO PPRA 

NR 32 (Risco Biológico) 

 

      II. Avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando:  

 

e) as medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento.                         1 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

PARALELOS ENTRE 

NR 32  e  NR 7    (Risco Biológico) 

 

    32.2.3.1 O PCMSO, além do previsto na NR-07, e observando o disposto no 

inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar:   

a) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;  

b) a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item 32.2.2;  

e) o programa de vacinação.                                                                                   2 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

EXIGÊNCIAS NO PCMSO 

NR 32 (Risco Biológico) 

 

      32.2.4.17 Da Vacinação dos Trabalhadores 

 

32.2.4.17.1 - 32.2.4.17.3 - ... programa de imunização ativa contra tétano, difteria, 
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.  ... vacinas eficazes contra outros 
agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos ... 

32.2.4.17.3 - ... controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado 
pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço. 

2  
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

EXIGÊNCIAS NO PCMSO 

NR 32 (Risco Biológico) 

 

32.2.3.3 Com relação à possibilidade de exposição acidental aos 

agentes biológicos, deve constar do PCMSO:   

a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, 

acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças; 

                                                                                                                        2 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.2.4 Das Medidas de Proteção 

(Risco Biológico) 

 

32.2.4.1 As medidas de proteção devem ser adotadas a 

partir do resultado da avaliação, previstas no PPRA, 

observando o disposto no item 32.2.2. 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.2.4 Das Medidas de Proteção 

(Risco Biológico) 

 

32.2.4.6 ... possibilidade de exposição a agentes biológicos ... vestimenta de 

trabalho adequada e em condições de conforto.                                                 3 

 

32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, 

deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho ... 

4 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.2.4 Das Medidas de Proteção 

(Risco Biológico) 

 

32.2.4.5 O empregador deve vedar:  

 

b) ... o uso de adornos ...;                                                                                          5 

 

e) o uso de calçados abertos.                                                                                  5 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.2.4 Das Medidas de Proteção 

(Risco Biológico) 

 

32.2.4.9 ... capacitação aos trabalhadores, antes do início das 

atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada:   

 

c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes 
aos agentes biológicos.                                                                               6 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.10 Das Disposições Gerais 

 

 32.10.2 No processo de elaboração e implementação do PPRA e do 

PCMSO devem ser consideradas as atividades desenvolvidas pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do 

estabelecimento ou comissão equivalente.                                            7 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  32.10 Das Disposições Gerais 

 

32.10.15 Todos os lavatórios e pias devem:   

 

a) possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos 

quando do fechamento da água;                                                              8 

19 

12/12/2016                                                                                                                                   Albino Sampaio     



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32  -  Dispositivo de segurança nos  

materiais  perfurocortantes 

 

32.2.4.16 ... Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais 

Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta 

Norma Regulamentadora. (Alterado pela Portaria GM n.º 1.748, de 30 de 

setembro de 2011)                                                                                                    10 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 N° de Autos de Infração lavrados nas atividades Agricultura, Indústria, Construção  

e Saúde, no estado de São Paulo, entre jan/2006 e mar/2015                  Fonte: SFIT  
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 Ano/Atividade Agricultura Indústria Construção Saúde 

2006 836 1535 733 66 
2007 1575 1460 947 74 

2008 1249 2101 1570 100 

2009 1423 2343 1756 213 

2010 1363 2496 2059 225 

2011 1193 3463 3588 285 
2012 1052 3763 4597 401 

2013 1101 4025 6128 352 

2014 1027 4748 5928 462 

mar/2015 109 854 1164 102 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 
N° de Autos de Infração lavrados em estabelecimentos  de saúde, por Norma 

Regulamentadora, no estado de São Paulo, entre abr/14 e mar/15    Fonte: SFIT 
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Norma Regulamentadora N°  Autos de Infração N°  empresas fiscalizadas 

32 278 77 

7 87 63 

9 34 27 

5 32 28 

24 22 13 

17 6 5 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

Resultados de ações fiscais relacionados com a NR 32 

no estado de São Paulo, entre abril de 2014 e março de 2015 

  

Itens  auditados   -   3.169 

          Itens auditados considerados REGULARES  -  1.803 

                    Itens auditados REGULARIZADOS NA AÇÃO FISCAL  -  872 

                              Itens auditados AUTUADOS - 278 

                                        Itens auditados NOTIFICADOS  -   198 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  
Itens da NR 32 REGULARES auditados em estabelecimentos  de saúde,  

no estado de São Paulo, entre abril/14 e março/15                 Fonte: SFIT                                                             
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Item da NR 32 Descrição do item normativo N° de itens 

32.2.4.7 EPIs à disposição 93 

32.2.4.5 "b" Não uso de adornos (fumar/lentes) 73 

32.2.4.17.1 Vacina hepatite B (tétano/difteria)  56 

32.2.4.17.2 Uso de Outras vacinas 42 

32.2.4.6 Uso vestimenta trabalho adequada 40 

32.2.4.17.6 Vacinação em prontuário médico 39 

32.2.4.5 "e" Uso de calçados fechados   36 

32.2.7.17.7 Entrega comprovante de vacinação 36 

32.2.4.5 "c" Não consumo alimentos posto trabalho 35 

32.2.4.17.4 Vacinação recomendações do M S  34 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  
Itens da NR 32 REGULARIZADOS DURANTE AÇÃO FISCAL auditados em estabelecimentos  de 

saúde, no estado de São Paulo, entre abril/14 e março/15                                                    Fonte: SFIT 
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Item da NR 32 Descrição do item normativo N° de itens 

32.2.4.5 "b” Não uso de adornos (fumar/lentes) 31 

32.2.4.6 Uso vestimenta trabalho adequada 29 

32.2.4.17.3 Controle da vacinação 21 

32.2.2.2 PPRA reavaliado pelo menos uma vez ao ano 17 

32.2.4.9 Capacitação antes e de forma continuada 16 

32.2.4.7  EPIs à disposição 14 

32.2.4.17.1 Vacina hepatite B (tétano/difteria)  14 

32.2.4.5 "c" Não consumo alimentos posto trabalho 10 

32.2.4.17.6 Vacinação registrada em prontuário individual  9 

32.2.4.1 Medidas adotadas na exposição acidental 9 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  
Itens da NR 32 AUTUADOS DURANTE AÇÃO FISCAL auditados em estabelecimentos   

de saúde, no estado de São Paulo, entre abril/14 e março/15                             Fonte: SFIT 
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Item da NR 32 Descrição do item normativo N° de itens 

32.2.4.5 "b" Não uso de adornos (fumar/lentes) 12 

32.2.4.9 Capacitação antes e de forma continuada 8 

32.2.4.5 "e" Uso de calçados abertos  4 

32.2.2.2 PPRA reavaliado pelo menos uma vez ao ano 4 

32.2.4.6 Uso vestimenta trabalho adequada 3 

32.2.4.6.3 Locais para fornecimento de vestimentas 3 

32.2.3.3 "a" Acompanhamento e prevenção soroconversão 2 

32.2.4.5 "d" Guarda de alimentos locais não destinados  2 

32.2.4.17.3 Controle da vacinação 2 



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

EXIGÊNCIA NO PPRA 

NR 32 - Medicamentos  e Drogas de risco 

 

32.3.9.2 Deve constar no PPRA a descrição dos riscos inerentes às atividades de 

recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, administração dos medicamentos 

e das drogas de risco (carcinogênicas, teratogênicas).                                                  1                            
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - Radiações Ionizantes 

 

32.4.2 - ... Plano de Proteção Radiológica (PPR) aprovado ... CNEN ou ANIVISA. 

 

Lei 7.394, de 29.10.85 - Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras 
providências.                                                                                                                                                 10 

 

Artigo 14 - ... jornada de trabalho de 24 horas semanais... (plantão a distância)                                          10 

  

32.4.7 Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um registro individual atualizado ...                    10 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - Radiações Ionizantes 

 

32.4.15.4 A câmara escura deve dispor de: a) sistema de exaustão de ar 

localizado;                                                                                            10 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - Lavanderia 

 

32.7.1 A lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada 

suja e outra limpa, ... 

 

32.7.2 Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem 

ser de porta dupla ou de barreira ... 

                                                                                                                                    11 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

32.7.3 A calandra deve ter:  

a) termômetro para cada câmara de aquecimento, indicando a 

temperatura das calhas ou do cilindro aquecido;  

b) b) termostato; proteção  

c) c) dispositivo de que impeça a inserção de segmentos corporais dos 

trabalhadores junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.  

 

d) 32.7.4 As máquinas de lavar, centrífugas e secadoras devem ser dotadas 

de dispositivos eletromecânicos que interrompam seu funcionamento 

quando da abertura de seus compartimentos.                                             11 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - Limpeza e conservação 

 

32.8.1 Os trabalhadores 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.                                                              12     
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 1 

       PPRA, na fase de reconhecimento: 

 Identificação dos riscos biológicos   

 Persistência no ambiente 

Medidas preventivas aplicáveis 

 Descrição dos riscos de drogas de risco 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 2 

      PCMSO: 

 Programa de vacinação inexistente 

  Programa de vacinação mal gerenciado 

 Ausência de controle da eficácia (Anti-Hbs) 

 Ausência de ciência procedimentos AT 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 3 

       Vestimenta de trabalho: 

 Adequada e fornecida pelo empregador 

 Exigência de cor de vestimenta? 

 Fornecimento de calçado fechado? 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 4 

       Entrega/uso imediato de EPI: 

Máscara N95 ou pff2 longe do posto de trabalho 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 5 

     Uso de adornos/calçados: 

 Relógio, brincos (grandes), anéis 

 Gravata 

Manga comprida? 

 Calçados abertos 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 6 

      Capacitação: 

 Em SST 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 7 

      Integração 

 PPRA, PCMSO e CCIH 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 8 

      Pias 

 Acionamento sem uso das mãos, para fechamento  

 

40 

12/12/2016                                                                                                                                   Albino Sampaio     



 

Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 9 

     PPRAMP  

 Ausência da Comissão  

 Ausência de material com dispositivo ct acid com PC 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 10 

      RI (Radiações Ionizantes) 

 PPR/Alvará 

 Jornada de trabalho 

 Piso salarial em municípios 

 Registro individual  

 Câmara escura com exaustão e pia 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 11 

      Lavanderia 

 Áreas limpa e suja 

 Calandra  

 Dispositivos de segurança 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 12 

     Limpeza  

 Capacitação em SST 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 13 

      

           Ergonomia 

 

32.10.01 Implementar dispositivos para o deslocamento de   

               pacientes 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 14 

        

       Organização do trabalho      

 

       Medidas para a manutenção da saúde mental dos    

       trabalhadores da saúde; 

 

       Conforto ou local de descanso para a enfermagem  
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Item 15 

     PPRA e PCMSO contemplando: 

 Ambulâncias 

 Home care 

 Desgaste físico relacionado com a carga horária de 12 x 36 h 
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Segundo Fórum Regional de Políticas e Práticas  

de SST em Serviços de Saúde  

 

NR 32 - A CAMINHAR 

Ufa!... 

       Agradeço-lhes pela paciência.                           

       Desejo-lhes o necessário em ciência, sabedoria, paz, saúde,    

       esperança e caridade e  

       que todo o cansaço e desânimo sejam recompensados, 

       na alegria do servir ao outro, em especial os menores.    
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