
} NR 3 - Embargo ou Interdição 
} NR 5 - CIPA - Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 
} NR 6 - EPI 
} NR 7 - PCMSO - Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional 
} NR 8 - Edificações 
} NR 9 - PPRA - Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais 
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} NR 10 - Instalações e Serviços em 
Eletricidade 

} NR 11 - Movimentação e Manuseio de 
Materiais 

} NR 12 - Máquinas e Equipamentos 
} NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 
} NR 14 - Fornos 
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} NR 15 - Atividades e Operações Insalubres 
} NR 16 - Atividades e Operações Perigosas 
} NR 17 - Ergonomia 
} NR 18 - Meio Ambiente de Trabalho na 

Construção 
} NR 19 - Explosivos 
} NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis 
} NR 21 - Trabalho a Céu Aberto 
} NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 

Locais de Trabalho 
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} NR 26 - Sinalização de Segurança 
} NR 29 - Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuário 
} NR 30 - Segurança e Saúde no Trabalho 

Aquaviário 
} NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura 
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} NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho na 
Saúde 

} NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em 
Espaços Confinados 

} NR 35 - Trabalho em altura 
} NR 36 - SST nos frigoríficos 
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} Cabe ao empregador quanto ao EPI : 
} - exigir seu uso; 
} - orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 

adequado, guarda e conservação; 
} - substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado; 
} - registrar o seu fornecimento ao trabalhador, 

podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico. 
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} Cabe ao empregado quanto ao EPI: 
} a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a 

que se destina; 
} b) responsabilizar-se pela guarda e 

conservação; 
} c) comunicar ao empregador qualquer alteração 

que o torne impróprio para uso; e, 
} d) cumprir as determinações do empregador 

sobre o uso adequado. 
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} 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. 
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} Esta 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. 
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Responsabilidades por 
Acidente do Trabalho: 

 

Acidente 
do 

trabalho 

Administrativa INSS 

Trabalhista 

Penal 

Civil 

Tributária 
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Responsabilidade 
administrativa: 

• Fiscalização pela SRT quanto ao 
cumprimento das normas de 
medicina e segurança do trabalho 
e aplicação de multas (CLT, art. 
201) 
• Interdição ou embargo, no caso 

de grave e iminente risco ao 
trabalhador (CLT, art. 161) 
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Responsabilidade 
previdenciária: 

• Auxílio-doença acidentário 
• Aposentadoria por invalidez 

acidentária 
• Auxílio-acidente 
• Pensão por morte 
• Habilitação e reabilitação 
• Ação regressiva do INSS 
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  O NTEP foi implementado para concessão de 
benefícios, em abril/2007, e de imediato provocou 
uma mudança radical no perfil da concessão de 
auxílios-doença de natureza acidentária: houve um 
incremento da ordem de 148%. Este valor permite 
considerar a hipótese que havia um mascaramento 
na notificação de acidentes e doenças do trabalho. 
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} O NTEP aponta relação entre a lesão ou 
agravo e a atividade desenvolvida pelo 
trabalhador, a partir do cruzamento das 
informações da Classificação 
Internacional de Doenças – CID e da 
Classificação Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE. (Lei 11.430/06) 
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  O formulário deve ser preenchido pelas empresas 
que exercem atividades que exponham seus 
empregados a agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou à integridade física (origem da 
concessão de aposentadoria especial após 15, 20 
ou 25 anos de contribuição). 
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Ação regressiva do INSS: 

• Lei n. 8.213/91:  
• Art. 120. Nos casos de negligência 

quanto às normas padrão de 
segurança e higiene do trabalho 
indicados para a proteção individual 
e coletiva, a Previdência Social 
proporá ação regressiva contra os 
responsáveis. 
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    É a contribuição da empresa (inciso II do artigo 22 da Lei 

8.212/91) e consiste em percentual que mede o risco da 

atividade econômica, com base no qual é cobrada a 

contribuição para financiar os benefícios previdenciários 

decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa. 

A alíquota de contribuição para o RAT será de 1% se a 

atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio e de 3% 

se de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração 

paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do 

mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 
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◦ Admissão/desligamento 
◦ Folha de pagamento 
◦ Férias 
◦ Livro de registro de empregados 
◦ Prontuários de medica laboral 
◦ Ações trabalhistas 
◦ PPP 
◦ CAT 
◦ Seguro-desemprego 
◦ FGTS  
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Sistema Público de 
Escrituração Digital 
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Responsabilidade trabalhista: 

• Adicionais insalubridade, 
periculosidade e penosidade 
• Estabilidade do acidentado 
• Estabilidade CIPA 



  Constituição de 1988 
 
   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;  

 
   XXIII - adicional de remuneração para as 

atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei;  
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Art . 189 - Serão consideradas atividades 
ou operações insalubres aquelas que, por 
sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a 
agentes nocivos à saúde, acima dos 
limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos. 

Art . 193 - São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério 
do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente com 
inflamáveis ou explosivos em condições 
de risco acentuado. 
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INSALUBRIDADE 
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES  

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos 
Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12;  

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 
e 14; 

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do 
local de trabalho, constantes dos Anexos 7, 8, 9 e 10 



Ruído Calor Radiações 
ionizantes 

Condições 
hiperbáricas 

Radiações 
não-

ionizantes 
Vibrações Frio Umidade 

Agentes
químicos 

Poeira
mineral 

Agentes 
biológicos 
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PERICULOSIDADE 



PERICULOSIDADE
NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

- 16.1  São consideradas atividades e operações 
perigosas as constantes dos Anexos 1 e 2 da NR: 

• explosivos 
• inflamáveis 

- Portaria 3.393/87 – Radioativos  

- Lei 7.369/85,  Dec.  93.412/86 - Eletricidade 



    
    

   Lei n. 8.213/91, art. 118. O segurado que sofreu 
acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo 
mínimo de doze meses, a manutenção do seu 
contrato de trabalho na empresa, após a cessação 
do auxílio-doença acidentário, 
independentemente de percepção de auxílio-
acidente. 
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Súmula 378: 

• II - São pressupostos para a concessão da 
estabilidade o afastamento superior a 15 dias 
e a consequente percepção do auxílio-
doença acidentário, salvo se constatada, 
após a despedida, doença profissional que 
guarde relação de causalidade com a 
execução do contrato de emprego. 

 



79 

Súmula 378: 

• III - O empregado submetido a contrato de 
trabalho por tempo determinado goza 
da garantia provisória de emprego decorrente 
de acidente de trabalho prevista no art. 118 
da Lei nº 8.213/91. (Res. 185, 27.09.2012) 
 



   Art. 10. Até que seja promulgada a lei 
complementar a que se refere o art. 7º, I, da 
Constituição: 

   (…) 
   II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa: 

   a) do empregado eleito para cargo de direção 
de comissões internas de prevenção de 
acidentes, desde o registro de sua candidatura 
até um ano após o final de seu mandato; 
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