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Introdução

• Pensando no Outubro Rosa, que 

todas as mulheres tenham 

oportunidade de cuidar de sua 

saúde 

• E que todas as pessoas sejam 

sempre respeitadas!

• Não tenho conflitos de interesse
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Normas Regulamentadoras - NRs

• Segundo o antigo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), uma 

norma regulamentadora (NR) é composta das obrigações trabalhistas 

que devem ser cumpridas por todo contratante. Cada NR visa a 

prevenção de acidentes e doenças provocadas ou agravadas pelo 

trabalho. E estabelecem os parâmetros mínimos e as instruções sobre 

saúde e segurança de acordo com cada atividade ou função 

desempenhada.

• Em 8 de Julho de 1978, o, na época, Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), com o objetivo de padronizar, fiscalizar e fornecer 

orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à 

segurança e à medicina do trabalho, aprovou 28 Normas 

Regulamentadoras (NRs) – hoje já são 37 – que tratam do assunto.
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Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/especial-publicitario/casa-do-construtor/portal-do-construtor/noticia/nrs-conheca-as-normas-criadas-na-

decada-de-1970.ghtml



Lista de NRs

•NR 01 - Disposições Gerais

•NR 02 - Inspeção Prévia

•NR 03 - Embargo ou Interdição

•NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho

•NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

•NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

•NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional

•NR 08 - Edificações

•NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais

•NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

•NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

•NR 12 - Máquinas e Equipamentos

•NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tabulações e Tanques Metálicos de 

Armazenamento

•NR 14 - Fornos

•NR 15 - Atividades e Operações Insalubres

•NR 16 - Atividades e Operações Perigosas

•NR 17 - Ergonomia

•NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

•NR 19 - Explosivos

•NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis
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http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr2.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr8.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr11.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr13.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr14.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr19.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr20.htm


List de NRs (cont.)
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•NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto

•NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

•NR 23 - Proteção Contra Incêndios

•NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

•NR 25 - Resíduos Industriais

•NR 26 - Sinalização de Segurança

•NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 

MTB (Revogada pela Portaria GM n.º 262/2008)

•NR 28 - Fiscalização e Penalidades

•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, Pecuária Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura

•NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde

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

•NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 

Reparação e Desmonte Naval

•NR 35 - Trabalho em Altura

•NR 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e 

Processamento de Carnes e Derivados

•NR 37 - Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr21.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr22.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr24.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr25.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr27.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte262_2008.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr29.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr30.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr31.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr33.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr34.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr36.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/NR-37.pdf


Novos nomes

Publicação

DOU*
Norma Regulamentadora Portaria

12/03/2020
NR 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais (GRO).
Port. 6730

12/03/2020

NR 9 – Avaliação e Controle das Exposições 

Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e 

Biológicos.

Port. 6735

13/03/2020
NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO.
Port. 6734
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Quando entrarão em vigor?

• Um ano após a publicação – ou seja, março de 2021. No entanto foram  

prorrogadas para 03/01/2022.

A modernização das NRs foi anunciada e iniciada em 2019. Essas revisões, 
segundo o governo, têm como objetivo a simplificação e também a redução de 
custos para os empregadores.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.735-de-10-de-marco-de-2020-247539132
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194


O que mudou? – NR1

A alteração da NR 1, aconteceu por força da Portaria nº 915, de 

30/07/2019, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de 

Previdência.

A NR1 teve seu nome alterado e incorporou-se o conceito de GRO –

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

O conceito de ato faltoso que consta na CLT, no parágrafo único do artigo 

158 agora aparece na NR 1: 1.4.2.1 Constitui ato faltoso a recusa 

injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do 

subitem anterior. – refere-se à não utilização de EPI, não realização dos 

exames ocupacionais solicitados e a não ajudar a empresa a aplicar as 

NRs, podendo o empregado ser punido.
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Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988



O que mudou? – NR1 (cont.)

A NR1 agora inclui também a hierarquia das medidas de proteção:

1.4.1 Cabe ao empregador:

g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de 

acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I. eliminação dos fatores de risco;

II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas 

de proteção coletiva;

III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de 

medidas administrativas ou de organização do trabalho;e

IV. adoção de medidas de proteção individual.
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Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988



O que mudou? – NR1 (cont.)

Introdução do conceito de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais 

(GRO), com a instituição de um PGR – Programa de Gerenciamento de 

Riscos, que pode ser implementado por unidade operacional, setor ou 

atividade.
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Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988

PGR

NR 7 NR 9 NR 12 NR 17 NR 35
Demais 
NRs...

Inclui o risco de acidentes dentro da avaliação de perigos!!!



O que mudou? – NR1 (cont.)

1.5.7 Documentação

1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) inventário de riscos; e

b) plano de ação.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a 

responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais 

Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre 

disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à 

Inspeção do Trabalho.
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Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988



O que mudou? – NR1 (cont.)

Digitalização de documentos:

1.6.2 Os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e 

armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), normatizada 

por lei específica.

Aproveitamento total ou parcial de treinamentos – podendo gerar uma 

grande economia às empresas. Pode-se aproveitar treinamentos na 

mesma organização ou realizados em outras organizações – importante 

sempre se referir à data da realização do treinamento. 

A NR1 tem ainda um item sobre Tratamento diferenciado ao 

Microempreendedor Individual - MEI, à Microempresa - ME e à Empresa 

de Pequeno Porte – EPP

Anexo II com requisitos para treinamentos à distância
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Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988



O que mudou? – NR9

Fim do PPRA!!!!

NR estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais 

a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa 

de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1, e subsidiá-lo 

quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais.

Essa NR aplica-se onde houver exposições ocupacionais aos agentes 

físicos, químicos e biológicos

A grande diferença talvez seja essa mudança de abordagem que o PGR 

traz, passando para um gerenciamento mais ativo, centralizado e 

organizado com intuito de ser mais efetivo na prevenção de riscos (Diego 

Ribas - https://blog.sgg.net.br/novas-nrs-1-7-e-9-

sst/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQoE59RSohK8a1KbeLQMzY

RhaGN6hB75WSeIgcVdDEGc_XyCiMfhuwaAp1vEALw_wcB)
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.735-de-10-de-marco-de-2020-247539132

https://blog.sgg.net.br/novas-nrs-1-7-e-9-sst/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQoE59RSohK8a1KbeLQMzYRhaGN6hB75WSeIgcVdDEGc_XyCiMfhuwaAp1vEALw_wcB


O que mudou? – NR7

O nome continua o mesmo – manteve-se como NR7: Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

Foco em exames que avaliem questões de saúde relacionadas ao trabalho 

exercido pelo empregado na empresa

Define em seus anexos protocolos e medidas específicos a serem 

obedecidos pelos empregadores de acordo com os riscos definidos no 

PGR

Dentre as principais alterações da norma está no campo das 

responsabilidades, agora o responsável pelo PCMSO pode ser um médico 

do trabalho definido pela organização, não sendo necessário que este 

seja um dos médicos representantes do SESMT. 
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Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

No planejamento do PCMSO, agora deve levar em consideração apenas 

os riscos apontados no PGR (inclusive riscos de acidentes) – se não 

estiver no PGR, não deve ser incluído

Outra alteração relevante é a troca do nome do exame de mudança de 

função, que passou a ser chamado de exame de mudança de riscos 

ocupacionais. 

Ocorreu também exclusão da diferenciação do período dos exames por 

idade, nos casos de menores de 18 anos e acima de 45 anos de idade, 

sendo todos realizados a cada 2 anos quando não forem identificados 

riscos no PGR. 

Nos exames de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a 

necessidade de retorno gradativo ao trabalho. E deve ser realizado antes 

do retorno às atividades (não mais no primeiro dia do retorno).
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Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

7.5.14 Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames 

constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que 

realizada em concomitância com o período da execução da atividade.

7.5.15 Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão 

obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco 

ocupacional e demissional.

7.5.17 No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser 

aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, 

exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

7.5.18 Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico 

responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no 

PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
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Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

7.5.19 Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente 

disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico 

quando solicitado.

Deve agora ser incluído no ASO a razão social e CNPJ ou CAEPF da 

organização, nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua 

função e a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e 

classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no 

PCMSO, ou a sua inexistência;

7.5.19.3 Quando forem realizados exames complementares sem que tenha 

ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do 

resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em 

meio físico, quando solicitado
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Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

Exame Prazo (em meses) Observação

Ácido S-fenilmercaptúrico na urina (S-PMA) 18

O benzeno pode ser monitorado por meio do TTMA. Quando a 

dosagem do S-PMA estiver disponível, poder-se-á optar pelo uso deste, 

a critério do médico.

Ácido butoxiacético na urina (BAA) 12

Cobalto na urina 6

1,2 ciclohexanol na urina ou Ciclohexanol 12

Diclometano na urina 12

N-metil-acetamida na urina 12

Ácido etóxiacético na urina 12

Ácido furóico na urina 12

1,6 hexametilenodiamina na urina 18

Ácido 2-metóxiacético na urina 12

MIBK na urina 6

5-hidroxi-n-metil-2-pirrolidona na urina 18

Tetrahidrofurano na urina 12

Orto-cresol na urina 6
Até este indicador estar disponível, a exposição a tolueno deve ser 

monitorada por meio do ácido hipúrico urinário.

Isômeros 2,4 e 2,6 toluenodiamino na urina 18

1,2 dihidro-4(n-acetilcisteína) butano na urina 36

Adutos de N-(2-hidroxietil)valina (HEV) em hemoglobina 36

Tetracloretileno no ar exalado ou Tetracloroetileno no sangue 36

Até estes indicadores estarem disponíveis, a exposição a 

tetracloroetileno deve ser monitorada por meio do ácido tricloroacético 

urinário.

Tolueno no sangue ou Tolueno na urina 36
Até estes indicadores estarem disponíveis, a exposição a tolueno deve 

ser monitorada por meio do ácido hipúrico urinário.

Public 17Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194

Prazos para exigência de exames no PCMSO – constantes no Anexo I:



O que mudou? – NR7 (cont.)

Novas substâncias incluídas no Quadro 1 do Anexo I: Acetona; 

Benzeno; 1,3 butadieno; 2-butoxietanol; Sulfeto de carbono; Clorobenzeno; 

Cobalto e seus compostos inorgânicos, incluindo óxidos de cobalto, mas 

não combinados com carbeto de tungstêncio; Ciclohexanona; N,N 

Dimetilacetamida; Etoxietanol e etoxietilacetato; Óxido de etileno; Furfural; 

1,6 diisocianato de hexametileno (HDI); Mercúrio metálico; Indutores de 

Metahemoglobina; 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato; Metiletilcetona

(MEK); Metilisobutilcetona (MIBK); metil-2-pirrolidona; 2-propanol; 

Tetrahidrofurano; 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos 

isômeros).

Substâncias excluídas do Quadro 1 do Anexo I: Dissulfeto de Carbono; 

Ésteres Organofosforados e Carbamatos; Mercúrio inorgânico; 

Pentaclorofenol. 
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Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

ASO (Atestado de Saúde Ocupacional): o ASO deve conter, conforme 

Artigo 7.5.19.1, além das informações já exigidas anteriormente, razão 

social e CNPJ ou CAEPF da organização e cita a necessidade do CPF do 

trabalhador, ao invés do número de registro de sua identidade.

Já, o Artigo 7.5.19.3 informa que ao realizar exames complementares sem 

exame clínico, é necessária a emissão de um recibo de entrega do 

resultado do exame para o empregado.

Prontuário Médico: O período de armazenamento do prontuário do 

empregado pela empresa permanece com o prazo mínimo de 20 anos. O 

complemento fica por conta do Artigo 7.6.1.3, que autoriza prontuário 

médico em meio eletrônico, desde que atenda às exigências do Conselho 

Federal de Medicina.

Public 19

Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194



O que mudou? – NR7 (cont.)

Relatório analítico: o relatório anual passa a ser chamado de relatório 

analítico

Abaixo estão listadas as informações mínimas a constar no relatório 

analítico:

a) Número de exames clínicos realizados;

b) Número e tipos de exames complementares realizados;

c) Estatística de resultados anormais dos exames complementares, por 

tipo do exame, unidade operacional, setor ou função;

d) Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, por 

unidade operacional, setor ou função;

e) Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas 

nas CAT, emitidas pela organização;

f) Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre 

as variações nos resultados
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E o e-social?

Iniciou-se em 13 de outubro de 2021 a obrigatoriedade dos eventos de 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no e-Social para as empresas do 

Grupo 1. Nesse grupo de eventos, enquadram-se: 

• S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho, 

• S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador e 

• S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos.

O objetivo é substituir a atual forma de emissão da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário 

(PPP)

A substituição do PPP em meio físico pelo eletrônico somente ocorrerá 

em 03 de janeiro de 2022!
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E o e-social?

Prazos de envio:

•S-2210 – até primeiro dia útil após ocorrência ou, em caso de óbito, de 

imediato

•S-2220 – até o dia 15 do mês seguinte ao exame.

•S-2240 – até o dia 15 do mês seguinte ao início da obrigatoriedade dos 

eventos de SST ou do ingresso/admissão do trabalhador – exige carga 

inicial!
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E o e-social?

As obrigações de SST relacionadas ao e-Social, são, resumidamente:

- Aposentadoria especial, PPP e LTCAT;

- Exames Médicos (ASO,PCMSO);

- CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho);

- Insalubridade e Periculosidade;

- Tributação de SST (GILRAT, FAP, FAE);

- Afastamentos e benefícios previdenciários
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Conclusão

O Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR) tem como principal 

função a avaliação de perigos, 

controle de riscos e plano de 

emergência nas empresas. Ele deverá 

passar a englobar todos os riscos 

ocupacionais, além de ergonômicos e 

de acidentes/mecânicos.

Já na nova NR7, de uma forma geral, 

percebe-se a ampliação do foco geral, 

que antes era mais do ponto de vista 

ocupacional. Além disso, percebe-se 

uma preocupação com a saúde do 

trabalhador, de forma mais ampla, 

principalmente pelo Relatório Analítico.
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Imagem: http://biblioteca.cofen.gov.br/analise-articulacao-entre-saude-trabalhador-atencao-basica/



Contato: cynthia.maranhao@corteva.com


