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PROPOSTA PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visa à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

controle da ocorrência de situações de riscos existentes ou que venham a existir nos ambientes e nos 

processos de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, conforme 

contido na Norma Regulamentadora n.º 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), incluindo, 

também, as disposições contidas na Norma Regulamentadora n.º 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde.  

 As ações do Programa serão desenvolvidas nas unidades da FIOCRUZ e, conforme preconizado na 

NR-9, deverão ser parte integrante do conjunto mais amplo das atividades de promoção e de vigilância da 

saúde dos trabalhadores desenvolvidas na Instituição. Para fins desta proposta, a vigilância em saúde do 

trabalhador deve ser compreendida como “uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no 

sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes dos problemas de saúde 

relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológicos, social e epidemiológico, 

com a finalidade de planejar e avaliar as intervenções sobre os mesmos, de forma a eliminá-los” (Brasil, 

1998).  Desta forma, além dos agentes físicos, químicos e biológicos, como determinado na legislação, o 

PPRA deverá considerar todas as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho, 

incluindo aquelas referentes aos riscos ergonômicos e de acidentes, aos fatores psicossociais e aos demais 

fatores de risco que venham a ser identificados e que possam comprometer a saúde dos trabalhadores.  

De acordo com a legislação, item 9.3.1 da NR-9, o PPRA 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.  

 

 Propõe-se que o desenvolvimento das etapas do PPRA seja conduzido em harmonia com os 

princípios empregados nas ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST), conforme descrito a seguir: 

 

a) Articulação intra e interinstitucional: 

Este princípio baseado no princípio da Pluriinstitucionalidade das ações de VST, busca a 

articulação da Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST) com outras unidades da 
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FIOCRUZ e instituições públicas com responsabilidade na área de Saúde do 

Trabalhador.  

Esta articulação intra e intersetorial com unidades técnico-científicas propiciará a 

formação de rede de laboratórios de apoio às ações de avaliação e monitoramento da 

exposição dos trabalhadores a riscos, para os quais a CST não dispuser de equipamentos 

e métodos adequados. 

A articulação com unidades da FIOCRUZ será imprescindível para a etapa de 

antecipação de riscos de novos projetos, bem como para o estabelecimento de 

prioridades para a implantação de medidas de controle. 

  

b) Universalidade: 

Com base neste princípio, todos os trabalhadores da FIOCRUZ, independente de seus 

vínculos empregatícios, deverão ter seus ambientes e processos de trabalho avaliados. 

Considerando que as empresas que prestam serviços à Fundação devem elaborar e 

implementar o PPRA, a CST prestará as informações para sua elaboração, quando 

pertinente.  

 

c) Hierarquização e descentralização: 

Em função da complexidade dos processos de trabalho, as unidades que possuem 

serviços descentralizados de Saúde do Trabalhador, com engenheiros ou técnicos de 

segurança do trabalho em suas equipes, deverão elaborar e buscar a implementação do 

PPRA. A CST auxiliará no desenvolvimento do PPRA dessas unidades e buscará se 

articular a fim de promover a homogeneização das práticas de VST. 

 

d) Interdisciplinaridade e Pesquisa-intervenção: 

Considerando os diversos fatores de risco presentes nos ambientes e processos de 

trabalho e suas possíveis repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, de forma 

combinada ou não, os princípios da Interdisciplinaridade1 e da Pesquisa-intervenção2 

deverão ser considerados nas etapas de desenvolvimento do PPRA, principalmente 

naquelas referentes à antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos e da exposição 

dos trabalhadores. 

 

 

                                                 
1 Interdisciplinaridade : a abordagem multiprofissional sobre o objeto da vigilância em saúde do trabalhador deve 
contemplar os saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente, o saber 
operário, necessários para o desenvolvimento da ação (Brasil, 1998). 
2 Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, no âmbito da vigilância em saúde do trabalhador, é o 
deflagrador de um processo contínuo, ao longo do tempo, em que a pesquisa é sua parte indissolúvel, subsidiando e 
aprimorando a própria intervenção (Brasil, 1998). 
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e) Participação dos trabalhadores: 

Com base na premissa do Controle Social a elaboração e implementação do PPRA deve 

incorporar os trabalhadores em todas as etapas, com ênfase na: (a) antecipação e 

reconhecimentos dos riscos; (b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 

controle; (c) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; e (d) 

registro e divulgação dos dados.  

 

f) Integralidade das ações: 

O PPRA será parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da FIOCRUZ no 

campo da preservação da saúde dos trabalhadores e estará articulado com o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e com as ações de ergonomia já em 

curso na Instituição. E, conforme preconizado pela legislação deverá estar articulado 

com o disposto nas demais normas regulamentadoras. 

 

 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA NA FIOCRUZ 

 

Considerando a necessidade de elaborar e implementar o PPRA nas diversas unidades da FIOCRUZ, sugere-

se que o seu desenvolvimento seja iniciado em uma unidade piloto. A seguir são apresentados os passos 

sugeridos para o desenvolvimento do PPRA na unidade piloto: 

 

1) Definição de unidade piloto:  

A equipe do Núcleo de Avaliação de Ambientes de Trabalho (NAAT) definiu, em reunião realizada no 

dia 02 de setembro de 2008, a Diretoria de Recursos Humanos (DIREH) como unidade piloto para o 

desenvolvimento do PPRA, haja vista o processo de acreditação a que está sendo submetido o Núcleo de 

Saúde do Trabalhador (NUST). 

 

2) Definição da equipe responsável pela confecção do PPRA da unidade:  

Recomenda-se que as equipes sejam formadas com a participação de pelo menos um engenheiro ou 

técnico de segurança do trabalho. Esta equipe será responsável pela execução de todas as etapas de 

desenvolvimento do PPRA da unidade.  

 

3) Desenvolvimento do PPRA:  

Considerando a legislação vigente, o desenvolvimento do PPRA será realizado conforme descrito a 

seguir: 

 

3.1) Antecipação e reconhecimento dos riscos:  
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 A legislação determina que nesta etapa sejam observados os seguintes itens, quando 

pertinentes (item 9.3.3, da NR-9): 

a) Identificação dos riscos;  

b) Determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

c) Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no 

ambiente de trabalho;  

d) Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; 

e) Caracterização das atividades e do tipo da exposição; 

f) Obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento 

da saúde decorrente dos riscos presentes no ambiente e/ou processo de trabalho; 

g) Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na 

literatura técnica; 

h) Descrição das medidas de controle já existentes. 

Com base na Norma Regulamentadora 32, item 32.2.2.1, a etapa de reconhecimento deverá 

conter a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da 

característica do serviço de saúde e seus setores, considerando: 

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) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos;  

f) outras informações científicas.  

Os laudos ambientais para a concessão dos adicionais de insalubridade, elaborados em 

2006/2007, podem ser considerados como uma etapa preliminar de reconhecimento dos riscos, uma 

vez que apresentam os riscos ambientais identificados nos ambientes de trabalho avaliados.  

No Anexo 1 é apresentado um modelo de planilha que poderá ser adaptado para a 

sistematização das informações obtidas nesta etapa. 

Como forma de integrar os trabalhadores ao processo de desenvolvimento do PPRA, propõe-

se que sejam confeccionados os mapas de riscos das unidades, o que deverá ser feito pela 

coletividade dos trabalhadores, como preconizado em legislação específica3. Para esta atividade os 

laudos ambientais também configuram uma fonte de informações iniciais.  

 

3.2) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle:  

Com base nas informações obtidas na etapa de reconhecimento dos riscos será possível planejar as 

ações subseqüentes para a confecção do PPRA, possibilitando identificar as situações em que serão 

necessárias outras avaliações (quantitativas e/ou qualitativas). O mapeamento de riscos contribuirá 

para o estabelecimento de prioridades para avaliação e controle.  

                                                 
3 Portaria SSST/MTE n.º 25, de 29 de dezembro de 1994. 
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 Outros critérios de priorização poderão ser definidos a critério da equipe responsável, tais 

como: necessidade de intervenção no ambiente, exposição a substâncias carcinogênicas, número de 

trabalhadores adoecidos em função da exposição a agentes específicos, entre outros.  

 

3.3) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores:  

O planejamento da avaliação da exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais deverá levar 

em consideração a capacidade técnica da CST para sua realização. Atualmente, há disponibilidade 

de instrumentos para a mensuração de nível de pressão sonora, nível de iluminamento, índice de 

sobrecarga térmica, umidade relativa do ar e velocidade do ar. Todavia, tais equipamentos 

necessitam ser calibrados e, para a avaliação de alguns parâmetros, complementados com outros 

instrumentos. Desta forma, dada a grande gama de agentes a serem avaliados, a aquisição de outros 

instrumentos específicos se fará necessária, bem como a substituição de equipamentos considerados 

como obsoletos em função do uso a que se destinam. Considerando o exposto anteriormente e até 

que a CST disponha de todo o instrumental necessário para a avaliação de todos os agentes 

ambientais encontrados nos ambientes e processos de trabalho da FIOCRUZ, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de uma rede de laboratórios que apóiem a avaliação da exposição 

aos agentes identificados.  

 Para a avaliação da exposição aos agentes ambientais identificados deverão ser definidas as 

estratégias de amostragem, bem como os procedimentos de coleta e análise de amostras. Sugere-se 

a identificação de grupos homogêneos de exposição (GHE)4. 

Em anexo (Anexo 1), é apresentado um modelo de planilha que poderá ser adaptado para a 

apresentação dos resultados obtidos nesta etapa. 

 

3.4) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia:  

Esta etapa, no que tange à implantação de medidas de controle, deverá ser realizada em articulação 

com as unidades da FIOCRUZ, uma vez que, por exemplo, poderá ser necessária a elaboração de 

projetos que eliminem ou mitiguem os riscos identificados como possíveis determinantes da saúde 

dos trabalhadores.  

 A avaliação da eficácia das medidas de controle será obtida através de indicadores definidos, 

a partir do monitoramento da exposição dos trabalhadores aos riscos, tanto através das avaliações 

dos agentes presentes nos ambientes de trabalho, como através dos resultados dos exames periódicos 

dos trabalhadores (eventos sentinelas). 

 Sugere-se que o desenvolvimento, em conjunto com o Serviço de Informática (SEINFO) e 

com o Núcleo de Informação em Saúde do Trabalhador (NIST/CST), de um sistema de informações 

que armazene os dados de monitoramento ambiental e dos exames periódicos e forneça relatórios a 

                                                 
4 Grupo Homogêneo de Exposição: corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição 
semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja 
representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. (Instrução Normativa n.º1, de 20/12/1995, 
da Secretaria de Segurança no Trabalho/SST/MTE). 
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partir dos indicadores selecionados. Esses relatórios serão analisados periodicamente pela equipe do 

NAAT, para avaliação da eficácia das medidas de controle. 

 

3.5) Monitoramento da exposição aos riscos:  

A avaliação sistemática será orientada de forma a garantir uma vigilância permanente das situações 

de riscos presentes nos ambientes de trabalho, possibilitando o reconhecimento de novos fatores de 

riscos e a avaliação da eficácia das ações de controle implementadas. Esta etapa, assim como a de 

avaliação dos riscos, deverá ser planejada de acordo com a periodicidade estabelecida pela equipe 

técnica, levando em consideração a capacidade técnica (equipamentos, análise e metodologia) 

disponível na CST e a possibilidade de apoio da rede de laboratórios.  

 

3.6) Registro e divulgação dos dados:  

O registro dos dados, conforme sugerido no item 3.4, poderá ser feito em um sistema de informações 

que permita o registro histórico de todos os resultados de monitoramento da exposição dos 

trabalhadores aos riscos nos ambientes de trabalho. As informações sobre as medidas de controle, 

individuais ou coletivas, utilizadas nos setores também deverão ficar disponíveis no sistema com a 

data de implantação, identificação dos responsáveis técnicos e indicadores de eficácia.  

O PPRA deverá ser constituído de um documento base, que inclua os resultados obtidos em 

cada etapa do desenvolvimento do PPRA. Este documento ficará arquivado na CST e na respectiva 

unidade, por período mínimo de 20 (vinte) anos, conforme determinado no item 9.3.8.2, da NR-9. 

 A divulgação dos dados para a força de trabalho da FIOCRUZ será feita durante o 

desenvolvimento do PPRA, uma vez que se propõe a participação dos trabalhadores neste processo. 

Outras formas de divulgação poderão ser através: (a) Informativo CST para os servidores das 

unidades; (b) Reuniões com grupos de trabalhadores das unidades, e (c) Afixação dos mapas de 

riscos nas unidades. 

 

A Figura 1 representa a sistematização dos passos necessários à operacionalização do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da Fundação Oswaldo Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

FIGURA 1: FLUXOGRAMA PROPOSTA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – 

PPRA 

 

 

Definição 
das 

Unidades 
Piloto 

Definição das 
Equipes 

Responsáveis 

Presença de um engenheiro 
ou técnico de segurança do

trabalho em cada equipe.

Reconhecimento de 
riscos 

• Identificação dos riscos (utilizar 
as informações contidas nos 
laudos ambientais de 2006/2007;  

• Determinação e localização das 
possíveis fontes geradoras; 

• Identificação das possíveis 
trajetórias e dos meios de 
propagação dos agentes no 
ambiente de trabalho;  

• Identificação das funções e 
determinação do número de 
trabalhadores expostos; 

• Caracterização das atividades e 
do tipo da exposição; 

• Obtenção de dados de saúde 
existentes, indicativos de possível 
comprometimento da saúde 
decorrente dos riscos presentes 
no ambiente e/ou processo de 
trabalho; 

• Possíveis danos à saúde 
relacionados aos riscos 
identificados, disponíveis na 
literatura técnica; 

• Descrição das medidas de 
controle já existentes. 

 
• Construção de Mapas de Riscos 

com a participação dos 
trabalhadores. 

Reunião com a direção das unidades para 
apresentação da equipe e do objetivo do 

trabalho. Assinatura de Termo de Compromisso 
entre a unidade e a CST.Solicitação de pessoa 

de referência da unidade para acompanhamento 
do processo de desenvolvimento do PPRA.

Avaliação dos riscos 

- Estabelecer rede de laboratórios de apoio, de 
acordo com os agentes a serem avaliados;

- Planejar a avaliação (estratégias de 
amostragem/medição, coleta e análise de 

amostras);
- Comparar os resultados com os limites de 

tolerância, a fim de identificar a necessidade de 
adoção de medidas de controle.

Não 

Sim 

Ambiente 
insalubre? 

Registro dos 
dados 

Proposição de Medidas 
de Controle 

- Recomendações técnicas para 
controle dos riscos; 
- Articulação com outras unidades 
para elaboração e execução de 
projetos, quando necessários.  

 

Seleção de indicadores 
para avaliação eficácia 

das medidas de 
controle 

Monitoramento da 
exposição 

 

Divulgação dos 
resultados para 
os trabalhadores 

- Definição de laboratório de apoio; 
- Definição de periodicidade de 
monitoramento; 
- Verificação dos resultados dos 
exames periódicos realizados em 
trabalhadores do setor (indicadores 
de morbidade).  

 

Elaboração e 
implantação de 

sistema em 
conjunto com o 
SEINFO e com 

o NIST 

- Informativos; 
- Reuniões com os trabalhadores; 
- Disponibilidade de consulta do PPRA na 
CST, com os técnicos responsáveis pela 
elaboração. 
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Anexo 1 – Modelos de planilhas que poderão ser utilizadas nas etapas de 

reconhecimento e avaliação de riscos.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

ÁREA  
CARGO QUANTIDADE CARGO QUANTIDADE GRUPO HOMOGÊNEO DE 

EXPOSIÇÃO    01 
 

ANTECIPAÇÃO DE RISCO  
 

RECONHECIMENTO DE RISCO 
Medidas de Controle Existentes Atualmente Tipo de 

Exposição Individual 
Ris
co Agente Fonte 

Geradora 
Trajetória e 
Propagação 

Possíveis Danos 
à Saúde 

TE PD GR 

Histórico de 
Comprometimento à 

Saúde Administrativa Coletiva 
EPI CA 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
Risco F Físico Q Químico B Biológico 

Tipo de Exposição TE Tempo de Exposição PD Potencial de Dano GR Graduação do Risco 
Tempo de Exposição E Eventual I Intermitente P Permanente 

Potencial de Dano B Baixo M Médio A Alto I Iminente 
Legenda 

Graduação do Risco T Tolerável M Moderado S Substancial I Intolerável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AGENTE RESULTADO 
AVALIADO 

LIMITE DE 
TOLERÂNCIA 

REFERÊNCIAS LEGAIS 
E/OU NORMATIVA 

INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


