
1- INTRODUÇÃO

O  PCMSO  tem  por  finalidade  atender  as  determinações  legais  emanadas  do

Ministério do Trabalho através da Norma Regulamentadora número 07 (NR-07) da Portaria

3.214 de 08 de junho de 1978, alterada em 29 de dezembro de 1994, pela Portaria número 24,

publicada no Diário Oficial da União de 30 de dezembro de 1994 e em vigor a partir da data

da sua publicação.

O  PCMSO  é  um programa  de  assistência  médica,  elaborado  pelo  médico  do

trabalho  e  implantado  na  empresa  em benefício  dos  funcionários,  no  que  diz  respeito  à

prevenção de danos causados à saúde por condições de trabalho adversas, ou agentes nocivos

existentes no meio ambiente. 

O escopo desse documento é programar para períodos de 12 (doze) meses, ações

da  empresa  no  que  se  refere  aos  princípios  de  medicina  preventiva  para  todos  os  seus

funcionários.  Sendo assim,  são  analisados  sob o  ponto  de vista  da  saúde ocupacional,  as

atividades realizadas pelos funcionários, assim como os riscos ambientais. Estabelecendo uma

programação de atos médicos,  que culminarão com um Relatório Anual que sintetizará as

atividades do exercício e disporá de elementos para o Programa do ano seguinte.
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2- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para aplicarmos o PCMSO em uma empresa é necessário que se tenha antes o

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA / conforme a NR 09 e NR 32. 

Entende-se por Riscos Ambientais, os riscos existentes no ambiente de trabalho,

capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza,  concentração,

intensidade e  tempo de exposição.

Os riscos ambientais podem ser classificados em:

a)  Agentes  Físicos -  todas  as  formas  de  energia  a  que  possam estar  expostos  os

trabalhadores,  tais  como  ruído,  vibrações,  pressões  anormais,  temperaturas  extremas,

radiações ionizantes e não ionizantes entre outros.

b)  Agentes  Químicos -  todas  as  substâncias,  compostos  ou  produtos  que  possam

penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou que, pela

natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo

através da pele ou por ingestão.

c)  Agentes Biológicos - são micro-organismos tais como bactérias, fungos, bacilos,

parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador.

d) Agentes Ergonômicos (NR-17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho

com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde tais como

esforço físico intenso, postura inadequada,  ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e

outros fatores que possam levar ao stress físico e/ou psíquico;

    e)  Agentes  mecânicos  :   considerados  os  equipamentos,  dispositivos,  ferramentas,

produtos,  instalações,  proteções  e  outras  situações  de  risco  que  possam contribuir  para  a

ocorrência  de  acidentes  durante  a  execução  do  trabalho  devido  ao  uso,  disposição  ou

construção incorreta.
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3- DA OBRIGATORIEDADE LEGAL

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos

à que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está

respaldado na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), respeitando os

princípios éticos, morais e técnicos.

A NR7 estabelece a obrigatoriedade da 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.
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4- CONTROLE MÉDICO

Os serviços de Higiene e Medicina do trabalho tem ao seu alcance a oportunidade

de  promover  a  saúde  e  prevenir  a  doença  entre  os  trabalhadores   através  de  diversas

atividades, entre elas o controle médico periódico dos trabalhadores.

Os objetivos do controle médico são:

a)  Diagnóstico  Precoce  das  moléstias  profissionais,  através  de  exame  clínico  e

complementares;

b)  Controle  Médico dos  trabalhadores  que exercem atividades  nos  quais  estão  em jogo a

segurança coletiva: condutores de veículos, de pontes rolantes, de guindastes, de aviões, etc.

c) Reclassificação profissional por motivo de saúde

d) Prevenção de doenças sociais como: doenças nervosas, alcoolismo, etc., através de exames

sistemáticos.

e)  Identificação da insuficiência  hepática  e renal  entre  trabalhadores  expostos ao risco de

intoxicação

f) Diagnóstico precoce das afecções crônicas, latentes ou de evolução insidiosa como: Tbc

pulmonar, pneumopatias diversas (enfisema, bronquiectasias, silicose, etc), H.A., cardiopatias,

vasculites de membros inferiores,  pielonefrites crônicas, úlcera gastro duodenal, insuficiência

hepática,  colelitíase,  diabete,  alterações endócrinas tireoidianas, Hematopatias crônicas,  sífilis

em qualquer estágio, câncer, alcoolismo crônico, etc.

g)  Identificação  da  Fadiga,  de  conflitos  morais  de  origem  profissional,  econômicos,

emocionais.

h)  Apoio  moral  aos  trabalhadores  portadores  de  ansiedade  deprimidos,  emocionalmente

desequilibrados, hipocondríacos, psicossomáticos e  nervosos.

i)  Educação sanitária  e preventiva:  Aconselhamento sobre higiene individual,  alimentação,

vestuário, exercício físico, práticas esportivas, atividades profissionais e para o bom equilíbrio

familiar.

j) Prevenção do Absenteísmo das incapacidades para o trabalho e das sobrecargas sociais da

empresa.

O  controle  médico  varia  em  função  do  tipo  de  atividade  e  dos  recursos

disponíveis.

O exame básico deve consistir em:
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1. Exame Clínico

2. Exames complementares conforme avaliação do Médico Coordenador.

Outros  exames  especializados  variam  segundo  a  função  e  de  acordo  com  a

necessidade diagnosticada pelo médico do trabalho.

Segundo os resultados o departamento médico tornará as seguintes providências.

1) Advertência: o empregado é alertado

2) Afastamento temporário da área por um período determinado

3) Afastamento definitivo

4) Retorno ao trabalho

O PCMSO INCLUI OS SEGUINTES EXAMES OBRIGATÓRIOS:

1- Admissional

Realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades

1.1- Exame Clínico

1.2- Exames complementares conforme função e PCMSO

1.3- Avaliação de especialista caso sejam encontrados anomalias no exame físico do

candidato

1.4- Verificação de adequação física com a função a ser exercida

2- Periódico e de Mudança de Função

Realizado de acordo com os intervalos mínimos de tempo:

2.1-  Para  trabalhadores  expostos  a  riscos  ou  situações  de  trabalho  que  impliquem

desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacionais, ou ainda, para aqueles que sejam

portadores de doenças crônicas.

2.1.1-  PERIODICIDADE:  a  cada  ano  ou  a  intervalos  menores  de  acordo  com  o

PCMSO

2.2- Para os demais trabalhadores dependentes da função

2.2.1- Anual: Menores de 18 anos e maiores de 45 anos

2.2.2- Bienal: De 18 anos a 45 anos

2.3- Exames complementares conforme função e PCMSO

2.4- Exame Clínico

2.5- Verificação do processo ergonômico

2.6- Emissão de atestado de saúde ocupacional (ASO)
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2.7- O exame de mudança de função, será obrigatoriamente realizado antes da data de

mudança.

3- Retorno ao Trabalho

Realizado obrigatoriamente no 1º dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por

período igual  ou superior  a 30 (trinta)  dias,   motivo de  doença,  ou acidente  de natureza

ocupacional ou não, ou parto.

4- Demissionais

Será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde que o último exame

médico ocupacional tenha sido realizado há mais de: 

- 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o

Quadro I da NR 4;

- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR

4

O exame consiste em:

4.1- Verificação de antecedentes médicos no setor;

4.2- Anamnese e exames laboratoriais baseados nos riscos existentes no setor;

4.3- Verificar as situações que possam implicar  ações trabalhistas;

4.4- Emissão de atestado médico demissional.
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5- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E SUAS CARACTERÍSTICAS

5.1 PERFIL DA EMPRESA

Razão Social: HOSPITAL DE CARIDADE Dr. ASTROGILDO DE AZEVEDO

Endereço: Avenida Presidente Vargas n° 2291

CEP: 97015-513

Cidade: Santa Maria - RS

CGC(MF): 95.610.887.0001/46

Telefone:: (55) 3220-4444

Atividade: Atividades de atendimento hospitalar.

Código de Atividade: 86.10-1

Grau de Risco: 03 (três) conforme Quadro 1 da NR-4.

5.2 DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES

N.º Total de Colaboradores: 1603

QUADRO FUNCIONAL
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6. CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ADULTO

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

A partir de 20 anos dT (Dupla tipo adulto)(1) 1ª dose Contra Difteria e Tétano

Febre amarela (2) dose inicial Contra Febre Amarela

SCR (Tríplice viral) (3) dose única Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
2 meses após a 1ª dose

contra Difteria e Tétano
dT (Dupla tipo adulto) 2ª dose Contra Difteria e Tétano

4 meses após a 1ª dose
contra Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 3ª dose Contra Difteria e Tétano

a cada 10 anos, por toda
a vida

dT (Dupla tipo adulto) (4) reforço Contra Difteria e Tétano

Febre amarela reforço Contra Febre Amarela
60 anos ou mais Influenza (5) dose anual Contra Influenza ou Gripe

Pneumococo (6) dose única Contra Pneumonia causada pelo pneumococo

Fonte:www.saude.gov.br/vacinação

(1) A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vaci-

nação anterior, seguir o esquema acima. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o es-

quema já iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) Adulto/idoso que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, 

AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de 

risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias

antes da viagem. 

(3) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 

anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.

(4) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos, pre-

cisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. 

Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.

(5) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.

(6) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos 

que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com ape-

nas um reforço cinco anos após a dose inicial.
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VACINA CONTRA DIFTERIA E TÉTANO:

A incidência de tétano aumenta durante os meses quentes e apesar de o número de casos 

tenham diminuído no total, a incidência entre pessoas acima de 65 anos permanecem constantes 

correspondendo a quase metade dos casos, isto mostra que as metas preventivas nesta faixa etárias 

ainda não estão sendo atingidas, além disto, a doença é mais grave nos idosos e a mortalidade muito 

alta.

Todas as pessoas idosas devem completar uma serie de vacina da difteria combinada com a vacina do 

tétano. Esta serie consiste me três doses do preparado contendo toxóide diftérico e tetânico , sendo as 

duas primeiras doses com intervalo de 1 mês e a terceira dose 6 a 12 meses após a segunda dose.

A vacina deve ser feita por injeção intramuscular profunda e as reações podem ser enduração e 

vermelhidão no local da aplicação. Reações gerais com febre e urticária são raras.

A vacinação completa previne a difteria em 85% e o tétano em 95% e reação alérgica após a primeira

dose ou febre alta e infecção grave seriam as únicas contra-indicações para a vacinação. 

VACINA CONTRA HEPATITE B:

A Hepatite B também aumenta a ocorrência nos idosos, nas regiões de grande incidência. A eficácia da

vacina diminui com o aumento da idade sendo de 65% de proteção nos indivíduos acima de 60 anos.

A vacinação recomendada é de três doses : duas doses com intervalo de 1 mês sendo a terceira dose 5

meses após a segunda dose e deve ser intramuscular.

Os efeitos colaterais são dor local e febre baixa e a contra-indicação é somente alergia aos componen-

tes da vacina.

VACINAS DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DE CAMPANHAS NACIONAIS

VACINA CONTRA   GRIPE  

Vantagens:  imunidade conferida pela VACINA CONTRA GRIPE aparece 10 a 15 dias após a 

vacinação e persiste ao redor de um ano. Portanto, a prevenção deve ser anual e é recomendável 

realiza-la nos meses de outono, que precedem o período de maior incidência da doença, de forma a 

promover níveis de anticorpos adequados, na época mais apropriada.

A VACINA CONTRA GRIPE é uma vacina utilizada para prevenir a gripe, isto é, para as infecções 

causadas pelo Myxovirus influenzae (vírus influenza), responsável por doenças do trato respiratório. O 

quadro gripal causado pelo vírus influenza provoca febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça 

e dores musculares, entre outros sintomas. Além disso, em algumas situações, a gripe pode levar a 

complicações como pneumonias virais e bacterianas. A vacina age estimulando o organismo a produzir
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sua própria proteção (anticorpos) contra a gripe. O efeito da vacina aparece 10 a 15 dias após a sua 

aplicação e persiste por um ano.

VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA

Vantagens:  A vacina contra a  FEBRE AMARELA (17DD) é elaborada com o vírus vivo atenuado,

sendo produzida inclusive no Brasil (Rio de Janeiro). É aplicada por via subcutânea na região deltóidea

(braço).

A vacina geralmente produz poucos efeitos colaterais. É utilizada há mais de sessenta anos e efeitos

colaterais graves (incluindo óbitos) são raros. Cerca de de 5% das pessoas pode desenvolver, 5 a 10

dias depois da vacinação, sintomas como febre, dor de cabeça e dor muscular, sendo infrequente a

ocorrência de reações no local de aplicação. Reações de hipersensibilidade são  muito raras e geral-

mente atribuídas às proteínas do ovo contidas na vacina. A ocorrência de encefalite é raríssima, tendo a

maioria dos casos ocorrido em crianças vacinadas com menos de seis meses de idade.

VACINA CONTRA A RUBÉOLA

Vantagens: é uma vacina indicada para a imunização contra a rubéola, a proteção contra rubéola é

particularmente importante em mulheres em idade procriativa devido ao risco da doença poder causar

aborto,  morte  intra-uterina  ou  malformações  fetais.  Mesmo  as  pessoas  que  afirmam  ter  sofrido

exposição anterior  ao vírus  da rubéola  devem ser  vacinadas.  Como a suspeita  e/ou o diagnóstico

clínico da infecção com o vírus da rubéola pode ser confundido com o de outras viroses exantemáticas,

a pessoa só deve ser considerada imunizada contra a doença se houver comprovação de ter recebido a

vacina contra rubéola ou se houver evidência laboratorial de imunidade. Não há registro de efeitos

colaterais  causados  pela  vacinação  contra  a  rubéola  em  indivíduos  já  imunes.  Também  não  há

evidências de que a vacinação em indivíduos que estejam incubando a doença possa ser prejudicial;

contudo, sabe-se que a aplicação da vacina durante esse período não impedirá o desenvolvimento da

doença. A atividade imunogênica da vacina inicia-se duas a seis semanas após a sua aplicação, quando

se detectam anticorpos. A imunidade é obtida em cerca de 95% dos casos e permanece por um mínimo

de 15 – 20 anos.
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7.  PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM
FUNCIONÁRIOS.
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Em caso de acidentes de trabalho, de quaisquer natureza o procedimento rotineiro no

HCCA, desde a criação da NR 07 e NR 32 é rigorosamente mediante fluxograma acima:

a) O Chefe de Setor, Chefe de Unidade ou Supervisor de Enfermagem deverá preencher a

Comunicação para Investigação de Acidente de Trabalho no sistema, imprimir a comunicação

e encaminhar junto com o funcionário para o Setor de Medicina do Trabalho de segunda a

sexta feira nos horários das 7:30 hs – 11:30 hs e 13:30 hs - 17:30 hs.  Após estes horários, a

noite, em fins de semana e feriados, ou em caso de urgências, direto no Pronto Socorro. 

Caso  o  funcionário  seja  atendido  no  Pronto  Socorro,  deverá  comparecer  no  Médico  do

Trabalho no primeiro dia útil após o Acidente do Trabalho.

b) O Comunicado de Acidente do Trabalho – CAT, em caso de consideração de acidente do

trabalho a CAT devera ser preenchido pelo SESMT, em 24 horas úteis após o acidente do

trabalho;

c) Disponibilizar informações para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, para

a  realização  da  Investigação  de  Acidente  do  Trabalho,  após  informar  na  Estatística  da

Acidentes do Trabalho mensal. 

d) Acompanhamento  do  trabalhador  durante  todo  o  período  relacionado  ao  acidente  do

trabalho. 

          

OBSERVAÇÃO: Acidente  de  trabalho  envolvendo  médicos,  instrumentadoras  e  demais,
deverão ser notificados como os acidentes que envolvem funcionários, o atendimento médico
é somente no Pronto Socorro do Hospital.
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Em caso de acidente com material biológico (picadas com perfuro cortantes

contaminados e contato com fluído), procede-se da seguinte forma:
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a) O Enfermeiro responsável pela Unidade ou o Supervisor deverá imediatamente ligar para

Dr. Jane Costa ou (ou médico substituto) que avaliará risco do acidente. Este que é o médico

responsável pela orientação sobre acidentes envolvendo materiais biológico.

b) Encaminhar o funcionário até o Médico do Trabalho ou Pronto Socorro para solicitar os

exames: Anti HIV - teste rápido, Anti HCV, Anti HBs, HBs Ag.  (levar pedido de exames já

preenchidos para o médico assinar).                   

c) Imprimir autorização para coleta de exame HIV e solicitar autorização ao paciente-fonte,

ligar para o médico assistente informando o acidente e que os exames serão coletados com o

consentimento do paciente.      

d) Preencher solicitação de exames para o paciente - fonte: Anti HIV teste rápido, anti HCV,

HBs Ag.        

e) Solicitar a coleta para o laboratório. Não esqueça que o resultado do Anti HIV teste rápido

sai em (1) uma  hora. 

      

Se a autorização (coleta exame HIV) solicitada não for concedida, procede-se de acordo com a

avaliação do risco acidente, qualquer dúvida ligar 1ª Dr. Jane Costa e em 2ª Enfª Liana

Se o  paciente  fonte  for  desconhecido  ou não autorizar  a  coleta,  além dos  exames

realizados na hora do acidente devem ser realizados pelo funcionário novos exames conforme

cronograma a seguir:

✔ 30 dias após o acidente- ANTI HIV, ANTI HCV.(HBS AG e ANTI-HBS);   

✔ 90 dias após o acidente-ANTI HIV, ANTI HCV.(HBS AG e ANTI-HBS) ;

✔ 180 dias após o acidente ANTI HIV, ANTI HCV.(HBS AG e ANTI-HBS). 

Toda Comunicação para Investigação de Acidente de Trabalho devem ser entregue no

Setor  de  Medicina  do  Trabalho  na  hora  do  atendimento  pelo  responsável  pela  sua
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emissão(chefe  do  setor  ou  enfermeiro)  ou  deixar  devidamente  preenchida  na  pasta  de

acidentes do trabalho na sala da supervisão pelo responsável pela sua emissão..  A autorização

para a coleta do exame HIV deverá ser entregue junto com a Notificação de Acidente do

Trabalho.

O funcionário acidentado deverá comparecer  no Médico do Trabalho,  antes das 24

horas úteis após acidente, nos casos de acidentes nos feriados, fins de semana ou noite.

A Comunicação para Investigação de Acidente de Trabalho é de grande importância

tanto para a instituição quanto para você mesmo pois, somente assim, poderemos assegurar

todo o atendimento necessário para os trabalhadores do hospital.

OBS.: O funcionário deve aguardar o resultado dos exames antes de sair da instituição.

O enfermeiro que fornecer o resultado deve fazer pessoalmente e não via telefone.

Todo Acidente do Trabalho deve ser comunicado pelo funcionário imediatamente após

o ocorrido, caso não ocorra perderá o direito ao beneficio. 

Após  o  atendimento  médico  as  informações  contidas  na  Comunicação  para

Investigação  de  Acidente  de  Trabalho  devem ser  encaminhadas  para  o  SESMT para  o  a

emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho  - CAT, junto ao INSS.

Atenção:  todos  os  resultados  dos  exames  deverão  ser  levados  pelo  funcionário

acidentado no ambulatório da medicina do trabalho para o médico do trabalho e receber as

orientações necessárias para as próximas coletas.

8 – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO

Os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais são notificadas por meio da CAT,

junto ao INSS, em até 24 horas úteis após o ocorrido. Para a emissão da CAT, deverá acessar

essa página http://www.dataprev.gov.br/servicos/cat/cat.shtm   ,   fazer o download da aplicação

CAT. Após o download, executar o programa  catsetup.exe para instalar a aplicação em seu

equipamento. Para iniciar o Sistema CAT, clicar no ícone que será criado na área de trabalho

do Windows durante a instalação. 

Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo
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Após ser preenchida a  CAT com todos os dados informados nos seus respectivos

campos, deve ser emitida em quatro vias, com a seguinte destinação: 1º via: ao INSS; 2º via:

ao segurado ou dependente; 3º via: ao sindicato dos trabalhadores; 4º via: à empresa.

8.1 ATENDIMENTO MÉDICO FUNCIONAL

O HCAA mantém, em instalações próprias,  um ambulatório destinado ao atendimento

para todos os funcionários, das 7.30 às 11.30 horas e das 13.30 às 17.30 horas de segunda a

sexta-feira.  Fora desses horários, o atendimento de urgência e emergência dos acidentados ou

não,  é  feito  durante  as 24 (vinte  e  quatro)  horas do dia,  pelo Pronto Socorro,  do próprio

HCAA.

No  Ambulatório  o  atendimento  é  realizado  por  profissionais  especializados  em

Medicina do Trabalho:

Dr. Helio Antonio Beltrame - Médico Coordenador da Medicina Ocupacional;

Drª. Isabel Gularte Castro Lotti – Médico do Trabalho;

Patricia Muller dos Santos – Téc. Enfermagem do Trabalho

O Pronto Socorro do HCAA atende ininterruptamente as 24 horas do dia. Assim sendo,

atendem os funcionários acidentados nos horários que o médico do trabalho está ausente ou

seja: período da noite, finais de semana e feriados ou após as 17:30hs.

  Ainda o  Hospital possui em seu quadro funcional 02 (dois) médicos infectologistas,

um efetivo  e  outro  substituto   e,  duas   enfermeiras  no  CCIH (Comissão  de  Controle  de

Infecção  Hospitalar)  que  mantém sob  rígido  controle  os  agentes  biológicos   a  que  estão

exposto os funcionários. Determinando medidas de prevenção individuais e coletivas.

✔ Medicina do Trabalho – HCAA  

Realização  de  exames  médicos  Admissional,  Periódico(Realizados  anualmente  e

semestralmente),  Demissional,  Mudança  de  função,  Retorno  ao  Trabalho  ,  Controle  de

Atestados médicos.

Ambulatório(Consulta clínica, aplicação de medicação endovenosa e intramuscular, pequenos

procedimentos  médicos,  curativos,  verificação  de  PA,  encaminhamento  para  especialistas,

entre outros).

✔ Vacinas(Tétano  e Hepatite B )

Secretaria da Saúde do Município de Santa Maria
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Localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1752.

✔ TARV(Tratamento Antirretroviral) em caso de Acidente de Trabalho com indicação 

da Médica Infectologista 

Hospital Universitário de Santa Maria 

Farmácia(mediante busca com prescrição médica conforme rotina)

 
8.2 – SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO 

9. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS DE SAÚDE OCUPACIONAL

9.1  Riscos Existentes

9.1.1  Reconhecimento dos Riscos

Envolve  a  descrição  dos  processos  e  identificação  das  proteções  existentes,
identificação dos riscos, determinação e localização dos pontos geradores, determinação do
número de trabalhadores expostos.
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9.1.2  Avaliação dos Riscos

Fase onde se dá o estabelecimento de prioridades e o dimensionamento da exposição
dos trabalhadores aos agentes nocivos, se necessário.

9.1.3  Controle dos Riscos

Etapa de análise dos riscos, a fim de realizar proposições para o tratamento destes. As
medidas propostas podem variar conforme os riscos encontrados, a saber: treinamento/cursos,
medidas de proteção coletiva/individual, análise dos riscos a nível de projeto, implantação de
programas de monitoramento.

10.  DO LEVANTAMENTO DOS DADOS

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e inspeções de
segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos riscos ambientais a que
estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu reconhecimento e adequado controle e
proteção.

10.1  DESCRIÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS

As  atividades  desempenhadas  e  as  avaliações  dos  riscos  existentes  nos  locais  de
trabalho   do Hospital  de Caridade,  encontram-se avaliados e descritos detalhadamente no
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) do Setor de Administração.

 - Vigilância Médica - Programa Médico Preventivo  

Será desenvolvido através da realização dos exames de acordo com que determina o
item 7.4 da portaria 24 de 29/12/94.

O ASO (atestado de saúde ocupacional) cujo modelo está anexo, será o documento
administrativo, preenchido pelo médico, que sintetizará a realização dos exames médicos e
seus  resultados  e  deverá  ser  assinado pelo  empregado  ao final  do exame clínico,  quando
receberá a 2ª via. A primeira permanecerá em pasta especial no setor de pessoal a disposição
da fiscalização.

O quadro abaixo representa os  exames ocupacionais,  qual  a  população alvo e,  sua
periodicidade. a periodicidade pode ser alterada a critério médico.
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Admissional Retorno ao
Trabalho

Periódico Mudança de
Função

Demissional

Todos os
funcionários antes

do ingresso ao
trabalho

Todos os
funcionários com
mais de 30 dias de
afastamento por

outros motivos que
não o de férias.

Anual para todos
os funcionários do

hospital.

Quando a nova
função implica

em riscos
ambientais
diferentes.

15 dias antes do
desligamento até
no máximo a data
de homologação
da rescisão de

contrato.

10.2 MODELO DE ASO UTILIZADO NO HOSPITAL 

A primeira  via permanecerá em pasta especial  no setor de pessoal a disposição da
fiscalização.
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11. CONCLUSÃO

O  Hospital  de  Caridade  Dr.  Astrogildo  de  Azevedo,  deverá  seguir  as

orientações dadas pelo PPRA e por este PCMSO a fim de cumprir os requisitos exigidos pela

Lei. Solicitamos que todos os funcionários façam seus exames no período estabelecido neste

PCMSO.

Santa Maria, 02 de Janeiro de 2014. 

 
    _______________________________________

Hélio Antônio Beltrame
Médico do Trabalho/Médico do Trabalho

CRM – 29396
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ESPELHO

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS, RISCOS E EXAMES OCUPACIONAIS, DE ACORDO
COM AS FUNÇÕES POR SETORES:

ADMINISTRATIVO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

DIRETOR
TÉCNICO

Risco Biológico
Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Clínico anual

DIRETOR
EXECUTIVO

Risco Biológico Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Clínico anual

ASSESSOR DE
IMPRENSA

Risco Biológico Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Clínico anual

CONTROLLER

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ARQUIVISTA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ASSISTENTE DE
DIREÇÃO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ASSESOR Risco Biológico Vírus, bactérias, Clínico anual
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JURIDICO Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

PSICOLOGO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

APOIO MÉDICO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

MÉDICO Risco Biológico Germes Clínico anual

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

GERENTE DE
CONTAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

SECRETARIA
ADMINISTRATIV

A

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
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FINANCEIRO, OUVIDORIA, PATRIMONIO, ASS. SOCIAL.

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENCARREGADO
FINANCEIRO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

ESCRITURARIO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

ASSISTENTE
CONTABIL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

ASSISTENTE
SOCIAL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
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ALMOXARIFADO E CENTRO DE ÓRTESE E PRÓTESE.

FUNÇÕES GRUPO DE
RISCO

RISCOS     EXAMES

GERENTE SE
SUPRIMENTO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

AUXILIAR
ALMOXARIFE

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

CONTINUO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

AUXILIAR
CONTÁBIL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

ETIQUETADOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
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AMBULATÓRIOS, SANTA MARTA, VILA NOAL, VILA OLIVEIRA, VILA VITÓRIA E 
MARINGA.

FUNÇÕES GRUPO DE
RISCO

RISCOS     EXAMES

MÉDICO
Risco Biológico Germes

Clínico anual

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes

Produtos Químicos

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
Hemograma

completo quando
necessário.

Raio-X Coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

admissional

DENTISTA

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes

Ruído

Radiações Ionizantes

Produtos químicos

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
Audiometria
Hemograma

completo
Semestral

(apenas para
quem realiza

atividade de  RX) 

ESCRITURÁRIO
Risco Biológico

Risco Ergonômico

Germes

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

 
Clínico anual

PSICÓLOGO Risco Biológico Germes Clínico anual

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes

Produtos Químicos

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X Coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

admissional

ASSISTENTE
SOCIAL

Risco Biológico Germes Clínico anual
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BALCONISTA DE
FARMÁCIA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Germes

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

 
Clínico anual

FONOAUDIÓLOG
O

Risco Biológico Germes Clínico anual

FISIOTERAPEUTA Risco Biológico Germes Clínico anual

ARQUIVO MEDICO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ARQUIVISTA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico Anual

AUXILIAR 

DE

ARQUIVO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico Anual

AUDITORIA DE CONTAS

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO
AUDITOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de risco

Clínico anual
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TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de risco

Clínico anual

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos 

Outras situações de risco

Clínico anual

CENTRO CIRÚRGICO 

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico 

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Radiações Ionizantes
RX

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Hemograma
completo
semestral

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame admissional

TÉCNICO 

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico 

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Radiações Ionizantes
RX

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Hemograma
completo
semestral

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame admissional

AUXILIAR

DE

Risco Biológico

Risco Químico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Radiações Ionizantes

Clínico anual

Hemograma
completo
semestral
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ENFERMAGEM

Risco Físico 

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

RX

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame admissional

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame admissional

ESCRITURARIO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos 

Outras situações de risco

Clínico anual

SALA DE RECUPERAÇÃO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

TÉCNICO 

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

admissional

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

admissional
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FARMÁCIA CENTRO CIRÚRGICO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

FARMACEUTICA
Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

BALCONISTA DE
FARMÁCIA 

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

CME

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Ruído e calor

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

 admissional

Audiometria anual

TÉCNICO 

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Ruído e calor

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

 admissional

Audiometria anual
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AUXILIAR

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Ruído e calor

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

 admissional

Audiometria anual

ATENDENTE

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Ruído e calor

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

 admissional

Audiometria anual

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Ruído

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra

anterior e perfil no
exame

 admissional

Audiometria anual

COMPRAS

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

GERENTE DE
COMPRAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual
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SUPERVISOR

DE 

COMPRAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de risco

Clínico anual

COMPRADOR
EXTERNO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de risco

Clínico anual

MOTORISTA
Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de risco

Clínico anual

CONTABILIDADE

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

CONTADOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

AUXILIAR
CONTÁBIL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual
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CONTAS

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

AUXILIAR

DE

FATURAMENTO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

GERENTE DE
CONTAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

CHEFE DE
SETOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENFERMAGEM: PS, UCOR, CTI ADULTO, NEO, NEURO, Maternidade, CO, Unidade de 
Internação, Unidade de Apoio e Transporte.

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

MÉDICO
Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENFERMEIRO Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra anterior

e perfil no exame
admissional
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Outras situações de
risco

TÉCNICO 

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra anterior

e perfil no exame
admissional

AUXILIAR

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra anterior

e perfil no exame
admissional

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna
lombo sacra anterior

e perfil no exame
admissional

FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA PS

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

FARMACÊUTICO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual
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BALCONISTA 

DE

FARMÁCIA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual

CONTINUO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual

ARMAZENISTA 

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus, bactérias,
fungos, parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual

FARMÁCIA SEMI-INDUSTRIAL

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

FARMACÊUTICO

Risco Biológico

Risco de Acidentes

Risco Químico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Medicamentos
Citotóxicos

Clínico Anualmente

Hemograma  com
plaquetas

Dosagem de ureia, 
creatinina, TGO, 
fosfatase e alcalina 
semestralmente.

AUXILIAR 

DE FARMÁCIA
SEMI-

INDUSTRIAL

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos Químicos

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anualmente

Hemograma  com
plaquetas
anualmente 
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HIGIENIZAÇÃO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO
Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos químicos
(álcalis cáusticos)

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna lombo
sacra anterior e perfil

no exame
 admissional

ESCRITURÁRIO
Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

HIGIENIZAÇÃO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

CHEFE DE
SETOR

Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

PORTEIRO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada  

Outras situações de
risco

Clínico Anual
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AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos químicos
(álcalis cáusticos)

Postura inadequada e
esforço físico 

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna lombo
sacra anterior e perfil

no exame
 admissional

MANUTENÇÃO 

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

CHEFE DE
SETOR

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidente

Germes

Ruído Intermitente

Radiação Ionizante

Produtos Químicos

Esforço físico e postura
inadequada

Outras situações de
risco

Clínico anual 

Audiometria anual 

 Hemograma anual

* Dosagens de Ácido
Hipúrico e Metil-
Hipúrico quando

necessário.

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidente

Germes

Ruído Intermitente

Radiação Ionizante

Produtos Químicos

Esforço físico e postura
inadequada

Outras situações de
risco

Clínico anual 

Audiometria anual 

 Hemograma anual

* Dosagens de Ácido
Hipúrico e Metil-
Hipúrico quando

necessário.

ELETRICISTA Risco Biológico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Germes

Ruído Intermitente

Esforço Físico e postura
inadequada

Clínico anual 

Audiometria anual 
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Risco de Acidente
Outras situações de

risco

OPERADOR DE
CALDEIRA

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Ergonômico

Risco de Acidente

Germes

Ruído Intermitente e
Calor

Esforço Físico e postura
inadequada

Outras situações de
risco

Clínico anual 

Audiometria anual 

ENCARREGADO
DE

MANUTENÇÃO

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidente

Germes

Ruído Intermitente

Radiação Ionizante

Produtos Químicos

Esforço físico e postura
inadequada

Outras situações de
risco

Clínico anual 

Audiometria anual 

 Hemograma anual

* Dosagens de Ácido
Hipúrico e Metil-
Hipúrico quando

necessário.

ESCRITURARIO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENGENHEIRO
ELETRICISTA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada 

Outras situações de
risco

Clínico anual
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ONCOLOGIA,  Unidade 700 E 800

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Produtos Químicos
(quimioterápicos)

Postura inadequada e
esforço físico

Outras situações de
risco

Clínico semestral

Hemograma com
plaquetas

Dosagem de uréia e
creatinina, TGO,
TGP e Fosfatase

alcalina semestral

TÉCNICO 

DE

ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Produtos Químicos
(quimioterápicos)

Postura inadequada e
esforço físico

Outras situações de
risco

Clínico semestral

Hemograma com
plaquetas, Dosagem
de uréia e creatinina,

TGO, TGP e
Fosfatase alcalina

semestral

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Produtos Químicos
(quimioterápicos)

Postura inadequada e
esforço físico

Outras situações de
risco

Clínico semestral

Hemograma com
plaquetas, Dosagem
de uréia e creatinina,

TGO, TGP e
Fosfatase alcalina

semestral

BALCONISTA DE
FARMÁCIA 

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual 
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FARMACEUTICO
Risco Biológico

Risco de Acidentes

Risco Químico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Medicamentos
Citotóxicos

Clínico Anualmente

Hemograma  com
plaquetas

Dosagem de ureia, 
creatinina, TGO, 
fosfatase e alcalina 
semestralmente.

LAVANDERIA

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

CHEFE DE
SETOR

Risco Biológico

Risco Físico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Ruído

Outras situações de
risco

Clínico anual

Audiometria anual 

AUXILIAR DE
LAVANDERIA
(área limpa -

centrifugação)

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco Físico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
esforço físico 

Ruído  

Outras situações de
risco

Clínico anual

Audiometria anual

AUXILIAR DE
LAVANDERIA
(área limpa -

calandragem)

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco Físico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos 

Ruído e  Calor

Outras situações de
risco

Clínico anual

Audiometria: anual

AUXILIAR DE
LAVANDERIA

(área suja)

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco Físico

Risco Químicos

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
esforço físico 

Ruído

Clínico anual

Audiometria: anual
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Risco de Acidentes

Produtos de limpeza

Outras situações de
risco

COSTUREIRA
Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

INFORMÁTICA

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

GERENTE
DESENVOLVIME

NTO DE
SISTEMAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ANALISTA
DESENVOLVIME
NTO SISTEMAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

PROGRAMADOR
DE SISTEMAS

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual
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PROGRAMADOR
DE SISTEMAS JR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ANALISTA
SUPORTE

PLENO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

TECNICO
MANUTENÇÃO
COMPUTADOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias,

fungos,parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

INTERNAÇÃO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO
AUDITOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual
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AUXILIAR  DE
RECEPÇÃO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

ESCRITUARÁRIO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos repetitivos

Outras situações de
risco

Clínico anual

LITOTRIPSIA

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO

Risco Biológico

Risco Físico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Radiação Ionizante

Produtos Químicos

Postura Inadequada e
esforço físico

Outras situações de
risco

Clínico Anual

Hemograma com
Plaquetas Semestral

Raio-X Coluna
Lombo Sacra Anterior

e Perfil no exame
admissional

NUTRIÇÃO

FUNÇÕES GRUPO DE RISCO RISCOS     EXAMES

NUTRICIONISTA
CLÍNICA

Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual
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NUTRICIONISTA

DE

PRODUÇÃO

Risco Biológico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

COZINHEIRO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Risco Físico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada  

Outras situações de
risco

Calor

Clínico anual

  
   EPF anual

AUXILIAR DE
COZINHA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Risco Físico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada,
movimento repetitivo

Outras situações de
risco

Calor

Clínico anual

  EPF anual

PADEIRO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Risco Físico

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Postura inadequada,
movimento repetitivo  

Outras situações de
risco

Calor

Clínico anual

EPF anual

COPEIRO

Risco Biológico

Risco Químico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Produtos de limpeza

Postura inadequada,
movimento repetitivo  

Outras situações de
risco

Clínico anual
 

 EPF anual
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AUXILIAR DE
LIMPEZA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de Acidentes

Risco Químico:
manuseio de

produtos de limpeza.

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Esforço  físico  e
movimento repetitivo.

Outras situações de
risco

Clínico anual

Raio-X coluna lombo
sacra anterior e perfil

no exame
 admissional

PORTARIA, ESACIONAMENTO E CENTRO DE DIAGNÓSTICO

FUNÇÕES GRUPO DE
RISCO

RISCOS     EXAMES

PORTEIRO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada  

Outras situações de
risco

Clínico Anual

RH, SESMT E EDUCAÇÃO CONTINUADA

FUNÇÕES GRUPO DE
RISCO

RISCOS     EXAMES

GERENTE DE RH

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas
Postura inadequada e

movimentos repetitivos 
Outras situações de

risco

Clínico anual

AUXILIAR  DE
PESSOAL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas
Postura inadequada e

movimentos repetitivos 
Outras situações de

risco

Clínico anual
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ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO

TRABALHO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas
Postura inadequada e

movimentos repetitivos 
Outras situações de

risco

Clínico anual

TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO

TRABALHO

Risco Biológico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas
Outras situações de

risco

Clínico anual

MÉDICO DO
TRABALHO

Risco Biológico

Risco de
Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
DO TRABALHO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENGERMEIRO
DO TRABALHO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Vírus, bactérias,
fungos,parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENFERMEIRO
(Ed. Continuada)

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas
Postura inadequada e

movimentos repetitivos 
Outras situações de

risco

Clínico anual
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SUPERVISÃO E CCIH

FUNÇÕES
GRUPO DE

RISCO
RISCOS     EXAMES

ENFERMEIRO

DA SUPERVISÃO

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Risco Químico

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos
repetitivos 

Outras situações de
risco

Produtos químicos

Clínico anual

Hemograma completo
quando necessário.

Raio-X Coluna lombo
sacra anterior e perfil no

exame admissional

GERENTE 

DE ENFERMAGEM

Risco Biológico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual
Hemograma completo

quando necessário.
Raio-X Coluna lombo

sacra anterior e perfil no
exame admissional

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos
repetitivos 

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENFERMEIRO

 DA CCIH

Risco Biológico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Outras situações de
risco

Clínico anual
Hemograma completo

quando necessário.
Raio-X Coluna lombo

sacra anterior e perfil no
exame admissional
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SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

DA CCIH

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos
repetitivos 

Outras situações de
risco

Clínico anual

ENFERMEIRO  DO
SUPORTE

NUTRICIONAL

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Risco de
Acidentes

Risco Químico

Germes: vírus,
bactérias, fungos,

parasitas

Postura inadequada e
movimentos
repetitivos 

Outras situações de
risco

Produtos químicos

Clínico anual

Hemograma completo
quando necessário.

Raio-X Coluna lombo
sacra anterior e perfil no

exame admissional

TELEFONIA

FUNÇÕES GRUPO DE 
RISCO

RISCOS     EXAMES

CHEFE 

DO SETOR

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Vírus, bactérias, 
fungos,parasitas

Postura inadequada, 
movimentos repetitivos

Clínico anual

Audiometria anual

TELEFONISTA

Risco Biológico

Risco Ergonômico

Vírus, bactérias, 
fungos,parasitas

Postura inadequada, 
movimentos repetitivos

Clínico anual

Audiometria anual 
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