
Introdução

A identificação e controle dos riscos laborais é provavelmente uma das ações mais 

importantes para se conhecer o meio ambiente de trabalho e prevenir acidentes 

e doenças ocupacionais. Pode-se afirmar que a sua realização representa um 

verdadeiro retrato dos processos de uma empresa em face às suas externalidades 

para a segurança e saúde dos trabalhadores.

Diante de sua importância, o gerenciamento dos riscos ocupacionais deve ser 

tratado como um “mantra” por gestores de empresas e profissionais de SST, na 

medida em que constitui ponto essencial para o sucesso da gestão da segurança e 

saúde ocupacional.

Neste E-Book será demonstrada a existência de um núcleo para o monitoramento 

dos riscos laborais nas empresas. Trata-se de um fluxo de interdependência apoiado 

em três pontos fundamentais: 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

• Gestão dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s

• Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO

Também será abordado o tratamento dado pela legislação brasileira ao tema e 

demonstrada a conexão existente entre os elementos que compõe o alicerce para 

o gerenciamento dos riscos ocupacionais nas empresas.
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2 • Fundamento Legal

A identificação dos riscos laborais e a realização do seu controle estão previstas 

em diferentes normas jurídicas. Para não restar dúvida de sua importância para 

o ordenamento jurídico, a Constituição da República de 1988, estabelece que a 

redução dos riscos laborais é um direito fundamental, conforme artigo 7º, inciso 

XXII, do seu texto, abaixo reproduzido:

• Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social:

• XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança.

Diante da guarida constitucional dada ao tema, a sua regulamentação desdobra-

se, especialmente, sob a luz do Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452/1941.

O capítulo V da CLT, publicado pela Lei Federal 6.514/1977, proporciona o primeiro 

nível de materialização do direito do trabalhador à redução dos riscos laborais, 

uma vez que institui regras e normas sobre a segurança e medicina do trabalho.

A partir do substrato legal criado pelo Capítulo V da CLT, o tema avançou no plano 

normativo com a publicação pelo Ministério do Trabalho, no ano de 1978, da 
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Portaria 3.214. Esta Portaria publicou uma série de normas que regulamentam a 

CLT e preveem medidas de proteção à segurança e saúde do trabalhador. Estas 

normas ficaram conhecidas como Normas Regulamentadoras – NR’s.

Considerando as normas regulamentadoras existentes, faz-se importante 

mencionar e destacar quatro delas, que representam o primeiro passo para o 

gerenciamento dos riscos laborais. Elas são aplicadas em conjunto, de maneira 

complementar, sistêmica e sinérgica - NR 6 (EPI’s), NR 7 (PCMSO) e NR 9 (PPRA).
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3 • A tríade do gerenciamento dos riscos
       laborais: PPRA, PCMSO e Gestão de EPI’s

Dentre as muitas normas que estabelecem a obrigatoriedade de identificação e 

controle dos riscos laborais, as NR’s 06, 07 e 09 constituem um ponto de sustentação 

para uma gestão prevencionista de sucesso.

Em apertada síntese, pode-se dizer que a intenção conjunta dessas normas é 

representada a partir da sistemática demonstrada através da figura abaixo:

A tríade formada por essas três normas representará o monitoramento e a avaliação 

de grande parte dos riscos existentes nas empresas.

1
Identificação

dos Riscos

2
Eliminação ou
controle dos

riscos

3
Avaliação da

saúde dos 
trabalhadores
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Esse fluxo de trabalho verificado na aplicação conjunta e complementar dessa 

legislação possui o PPRA como referência, sendo ele a matriz para os outros 

elementos dessa tríade, conforme a imagem abaixo demonstra:

Nos subitens abaixo será abordado como a legislação supramencionada trata esse 

processo de gerenciamento dos riscos laborais.

3.1 • Programa de Prevenção de 
            Riscos Ambientais – PPRA

A partir da determinação legal de eliminação e/ou redução dos riscos ocupacionais 

e das referências para a sua consecução, ganha especial importância e destaque a 

NR 09, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

PCMSO      

PPRA

Gestão de
EPI’s
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A NR 09 estabelece que o empregador deverá conhecer os riscos do meio ambiente 

de trabalho, sendo este responsável por sua avaliação e controle, conforme 

determina o item 9.1.1 do seu texto, ora reproduzido:

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração 

e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 

venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais.

O PPRA deverá contemplar as medidas estratégicas para o controle dos riscos do 

meio ambiente laboral, sendo elas definidas em etapas, conforme prevê o item 

9.3.1 da NR 09:

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas:

a) Antecipação e reconhecimentos dos riscos;

b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;

d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;

e) Monitoramento da exposição aos riscos;

f) Registro e divulgação dos dados.
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A etapa de reconhecimento dos riscos é determinante para a qualidade daquelas 

que são a elas subsequentes, sendo que o PPRA deverá conter a identificação dos 

riscos físicos, químicos e biológicos eventualmente presentes no ambiente de 

trabalho, conforme item 9.1.5:

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.

Uma vez identificados riscos, conforme as atividades e operações desenvolvidas, 

poderão ser necessárias avaliações qualitativas e quantitativas para a sua correta 

determinação e identificação de intensidade.

A depender da natureza dos agentes presentes no meio ambiente de trabalho, 

a elaboração do PPRA também precisará ser amparada pela NR 15, cujo texto 

estabelece limites de tolerância para a exposição a uma série de riscos, bem como 

define atividades em que a sua simples existência implicará em condição insalubre 

para o trabalhador.

Portanto, quando necessárias, as avaliações qualitativas e quantitativas serão 

fundamentadas por parâmetros descritos na NR 15. Essas avaliações cumprirão 

importante papel para a segurança jurídica e técnica das ações de controle que 

serão implementadas.
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Uma vez que o PPRA constitui o núcleo da gestão dos riscos laborais de uma 

empresa, o sucesso da gestão da segurança e saúde ocupacional dependerá da 

sua qualidade e da dinâmica de sua utilização no cotidiano de cada organização.

Sobre a importância da vivência do PPRA no dia-a-dia das empresas, bem esclarece 

Alexandre Demetrius Pereira:

Trata o PPRA, na verdade, de um programa de prevenção de acidentes e doenças 

do trabalho, pelo qual a empresa, em conjunto com seus técnicos e empregados, 

promove uma análise do meio ambiente do trabalho, consubstanciando suas 

constatações em um documento base, com renovação periódica anual.

Criou-se, pois, um programa gerencial em segurança ocupacional, obrigando os 

empregadores a ter uma postura pró-ativa diante dos riscos e agentes nocivos 

existentes em seu ambiente de trabalho, agindo antes que esses possam gerar 

danos ao trabalhador.

A ausência ou elaboração do PPRA sem os devidos critérios e cuidados importará 

em falha elementar no controle dos riscos do meio ambiente de trabalho, agentes 

causadores das doenças e acidentes laborais. 

Esse processo deverá contar com a efetiva participação de profissionais da equipe 

de segurança do trabalho (engenheiros e técnicos), da equipe de medicina 

ocupacional (médicos e enfermeiros), dos gestores de processos, bem como dos 

trabalhadores. 
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Assim, pode-se inferir que a qualidade das demonstrações contidas neste 

documento afeta diretamente outros importantes elementos da gestão da 

segurança e saúde ocupacional que estão a ele atrelados e em condição de 

dependência, quais sejam:

• A definição e seleção dos equipamentos de proteção individual – EPI’s (NR 09, 

item 9.3.5.5).

• O controle médico ocupacional e sua abrangência (NR 09, itens 9.1.3 e 9.3.5.6).

3.2 • Gestão dos Equipamentos de
            Proteção Individual - EPI’s

A utilização dos equipamentos de proteção individual deve vir depois da adoção 

das medidas de proteção coletiva (exaustores, filtros, sinalização etc) e das medidas 

de caráter administrativo (treinamentos, procedimentos de trabalho, permissões 

de trabalho, etc), considerando o regime de hierarquia existente entre elas. 

Entretanto, quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas 

de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes, os EPI’s deverão ser 

utilizados para a atenuação dos riscos, nos termos do item 9.3.5.4 da NR 09.

Sendo assim, primeiramente, busca-se eliminar ou reduzir o risco, e não sendo 

possível, recorre-se ao uso dos equipamentos de proteção individual.
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Quanto à essa ordem de prioridade nas medidas de controle dos riscos, Raul 

Peragallo Torreira auxilia em seu entendimento quando diz que “a utilização 

dos equipamentos cria uma barreira entre o perigo e o usuário, porém o perigo 

permanece”.

Dessa maneira, uma vez identificado o risco no meio ambiente de trabalho por 

meio do PPRA e levando-se em conta que não foi possível a sua eliminação ou a 

implementação de medidas de proteção coletiva, a sua mitigação ocorrerá pelo 

uso de EPI’s.

Quanto ao fornecimento dos EPI’s aos trabalhadores visando a redução do risco, 

estabelece o artigo 166 da CLT:

Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado 

de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 

empregados.

A regulamentação do artigo 166 da CLT foi realizada pelo Ministério do Trabalho, 

através da publicação da NR 06, que disciplina a gestão dos equipamentos de 

proteção individual.

A NR 06, em seu item 6.3, prevê que a “empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento”.
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No que tange a correlação entre o risco e o equipamento de proteção individual – 

EPI, a NR 06 determina que o empregador deverá “adquirir EPI adequado ao risco 

de cada atividade”, conforme item 6.6.1, alínea “a”.

3.3 • Programa de Controle Médico
            Ocupacional - PCMSO

O outro passo decorrente do PPRA e seus levantamentos é o monitoramento da 

saúde dos trabalhadores, que cumpre o papel de avaliar a exposição ao risco e a 

eficácia das medidas de controles propostas (coletivas, de ordem administrativa e 

EPI’s).

Esta etapa de gerenciamento dos riscos é realizada por meio do controle médico, 

inicialmente previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, artigo 168, abaixo 

transcrito:

Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas 

condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem 

expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I. Na admissão;

II Na demissão;

III. Periodicamente.
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A partir das disposições da CLT, o Ministério do Trabalho regulamentou o tema 

através da NR 07, que estabeleceu a obrigatoriedade de implementação pelo 

empregador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 

conforme item 7.1.1, abaixo reproduzido:

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração 

e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da 

saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

Uma vez que o PCMSO está vinculado aos termos do PPRA, ele deverá ser orientado 

e elaborado a partir dos riscos nele identificados.

A confirmação desse fluxo de dependência do PCMSO em relação ao PPRA pode 

ser verificada a partir da leitura do item 7.2.4, da NR 07, que prevê que o “PCMSO 

deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 

especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR”.

Sobre essa correlação entre o levantamento dos riscos ambientais e o 

monitoramento biológico dos trabalhadores, realizado através dos exames 

médicos previstos no PCMSO, também estabelece a NR 09, em seu item 9.1.3:
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O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no 

campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo 

estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7.

Diante disso, a partir da visibilidade e a intensidade dos riscos levantados no 

PPRA, o médico do trabalho terá os adequados elementos para definir o nível do 

monitoramento da saúde dos trabalhadores, determinando os exames médicos e 

sua respectiva periodicidade.

Uma vez que a intenção relacionada à identificação e controle dos riscos 

ocupacionais é a prevenção da ocorrência dos acidentes e doenças do trabalho, 

cabe destacar que a abordagem do PCMSO tem natureza preventiva, conforme 

pode ser identificado a partir do seu item 7.2.3, abaixo transcrito:

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce 

dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, 

além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Sobre o caráter preventivo do PCMSO e a sua importância no contexto da proteção 

ao trabalhador, assevera Alexandre Demétrius Pereira:

O PCMSO é um programa destinado à prevenção e controle da saúde dos 

trabalhadores, realizado através de inspeções médicas permanentes, evitando 

que estes venham a adquirir doenças ocupacionais ao exercerem suas funções.
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Observa-se, portanto, que a NR 07 visa à medicina preventiva, atuando antes da 

superveniência da patologia.

Sendo assim, durante o curso do desenvolvimento do PCMSO, também é possível 

determinar se os levantamentos do PPRA estão adequados e se gestão dos 

equipamentos de proteção individual – EPI’s ocorre a contento. O diagnóstico 

de determinadas doenças também fundamenta a necessidade de ajustes na 

identificação e controle dos riscos laborais.

4 • Conclusão

Pelo exposto, verificou-se que o gerenciamento dos riscos laborais representa 

elemento essencial para a prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, tendo 

alto grau de relevância também para o ordenamento jurídico.

Por meio da tríade que envolve o PPRA, a gestão de EPI’s e o PCMO, ocorrerá o 

monitoramento e avaliação de grande parte dos riscos existentes nas empresas.

Verificou-se que a qualidade do PPRA impacta diretamente no conteúdo e 

eficiência do controle médico e da gestão dos EPI’s, que são a ele vinculados. 

Portanto, para que esse processo de trabalho flua de maneira orgânica, será 

necessário que os profissionais por ele responsáveis (engenheiros, técnicos de 

segurança do trabalho, trabalhadores e gestores) trabalhem em conjunto, de 

maneira sinérgica e sistêmica.
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Mais do que isso, os esforços e investimentos das empresas na prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho precisarão estar amparados por ferramentas que 

auxiliem na permanente vigilância quanto ao atendimento dos requisitos de cada 

uma dessas normas.

Nesse sentido, também sugere-se a realização de periódicas auditorias da 

conformidade legal para a verificação do atendimento a todos os pontos das 

normas que compõem essa tríade. A análise de cada documento e informação, 

mesmo que de maneira isolada, poderá apontar a necessidade de ajustes nesse 

processo.

Cumpre mencionar que existem riscos cujo gerenciamento não está contemplado 

no PPRA (acidentes, ergonômicos, etc.), bem como atividades específicas 

(construção civil, mineração, silvicultura, navegação, etc.) que contam com outros 

programas e mecanismos para o seu gerenciamento. Esses casos serão tratados 

oportunamente em outros artigos.

Para garantir maior sucesso e segurança no gerenciamento da conformidade legal, 

conte com quem entende do assunto do começo ao fim. A GreenLegis possui o 

mais moderno e completo sistema do mercado e também realiza auditorias da 

conformidade legal com profissionais que agregam muito mais valor para a sua 

empresa e equipe.
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