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A constituição Federal/88 inovou a 

relação do Estado com a sociedade, tendo 

por base: a participação de organizações da 

sociedade na formulação e cogestão das 

políticas sociais.

Realidade da NR-32



Comissões Nacionais  Tripartites Permanentes

- legalidade, legitimidade,

• compromisso ético adequado ao trato da coisa pública;

• a busca do consenso, valorizando a atuação comprometida 
com interesses coletivos;

– a transparência, facilitando a participação e o acesso 
equitativo ao processo;

– as boas práticas, visando ampliar a eficácia e eficiência do 
Estado no cumprimento dos seus objetivos;

– a harmonização, consistência,praticidade, coerência e 
uniformização das normas;

•
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NR 32 – ACORDO Tripartite – novembro
de 2005 previa que seus 208 itens
deveriam ser integralmente implantados
nos estabelecimentos de saúde até abril de
2007
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O QUE FAZER?

• Mudar essa situação significa implementar 
políticas que exijam o cumprimento da norma, que 
direcionem o uso de novas tecnologias para que 
poupem o trabalhador dos acidentes e das 
doenças.

• Responsabilidade de todos:

• Se todos os setores governamentais e sociais têm 
responsabilidades sobre as condições de trabalho 
dos que constroem a riqueza do País, especial 
papel tem as empresas no cumprimento de sua 
missão de proteger a saúde e a segurança do 
trabalho.



 SITUAÇÃO ATUAL

 DADOS

 ATUAÇAO DAS EMPRESAS

 ATUAÇÃO DOS SINDICATOS
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Dados

Acidentes com Perfurocortante
385.000 Acidentes com Perfurocortante por ano

1000 exposições por dia

50% dos trabalhadores não notificam

Fonte:CDC – Centers for Disease Control and Prevention 2008



Dados

Doenças e acidentes do trabalho no setor saúde 

brasileiro

• Não são registrados regular e 

obrigatoriamente

• Número pequeno de estudos 

epidemiológicos sobre os agravos do 

trabalho



Desenvolvimento de:

Mapas ou fluxogramas de processo;

Diagrama espinha de peixe, diagrama de Ishikawa ou diagramas de causa e efeito

Investigação e Análise dos Acidentes



1- eliminar e reduzir o uso de agulhas e outros perfurocortantes 
2- isolar o perigo pelo uso de um controle de engenharia no 

ambiente ou no próprio perfurocortante,
3-implementação das mudanças na prática de trabalho e do uso de 

equipamentos de proteção individual

Portaria nº 939, de 18 de novembro de 2008 do Ministério do Trabalho e Emprego
(http://www.mte.gov.br/legislacao/Portarias/2008/p_20081118_939.pdf), DOU de 

19/11/08 – pág. 238, publica o cronograma previsto no item 32.2.4.16 da Norma 
Regulamentadora nº 32 (NR 32) e estabelece que os empregadores deverão promover a 
substituição dos materiais perfurocortantes por outros com dispositivo de segurança no 

prazo máximo de vinte e quatro meses a partir da data de sua publicação.

Estratégias de Controle
(exemplo perfurocortante)



Estratégias de Controle
(exemplo perfurocortante)

Controles de engenharia

coletores de descarte, que retiram os perfurocortantes do
ambiente e os segregam em recipientes específicos;
os dispositivos de segurança, que isolam completamente o
perfurocortante.



DISPOSITIVO

DE

SEGURANÇA



Atuação das Empresas

Gestão

premissa:

as doenças e os acidentes do trabalho resultam de falhas 

de concepção de execução e, gerenciamento de serviços

necessidade: 

incorporar as estratégias de prevenção nos programas 

de qualidade.



Programas de Prevenção

Etapas

criação de uma equipe de trabalho multidisciplinar;

criação de uma cultura de segurança;

notificação dos acidentes;

análise dos dados.



Fatores Organizacionais

Cultura de Segurança: é o comprometimento compartilhado dos gestores e
dos trabalhadores para garantir a segurança do ambiente de trabalho =
menos acidentes.

 Produtividade;

 Custo;

 Qualidade do produto;

 Satisfação dos trabalhadores;

 Análise de causa raiz;

Gestão

Notificação abrangentes dos 
acidentes;
Acompanhamento;
Capacitação quanto ao uso dos 
perfurocortantes;
Aplicação de analise do efeito e modo 
de falha;



Fatores Organizacionais

Gestão

Programa de Prevenção:

Baseado em um modelo de melhoria contínua da qualidade - integração dos 

programas: gestão da qualidade, controle de infecção, segurança e saúde 

ocupacionais. 

Finalidade:

abordar de forma sistemática, ampla, organizacional, de melhoria contínua do 

desempenho de todos os processos empregados para prover produtos e serviços 

de qualidade. 

- intervenções de prevenção são priorizadas com base em uma hierarquia de 

estratégias de controle.



Fatores Organizacionais

Gestão

definir formas de obter resultados e planejar a intervenção nos processos e 

métodos de trabalho envolvendo os vários setores, incluindo o dos 

empregados.



Etapas Organizacionais

1. Desenvolver capacidade organizacional: Envolver gerentes estabelecendo 

um comitê gestor multidisciplinar

2. Avaliar os processos operacionais do programa

3. Preparar a analise inicial do perfil dos acidentes e das medidas de 

prevenção.

6. Monitorar os progressos no desempenho.

4. Determinar as prioridades de intervenção.

5. Desenvolver e implementar planos de ação.



1. Desenvolver capacidade organizacional 

Propor um modelo em âmbito institucional, por meio de um comitê gestor 
multidisciplinar, com o objetivo de eliminar os acidentes.

Etapas Organizacionais

Gerentes

Diretoria

SESMT

CCIH

Educação

Continuada

Gerenciamento de 
Resíduos

Compras

Enfermagem

CIPA



• Integrar políticas públicas

• Articular programas para evitar fragmentação e 
sobreposição

• INTERSETORIALIDADE – plano de ST 
articulado com DRT,INSS,MEIO AMBIENTE, 
UNIVERSIDADE E CONTROLE SOCIAL

• INTRASETORIALIDADE – articular níveis de 
gestão e de gerenciamento SUS (Federal, 
Estadual, Municipal.

DESAFIOS



Projeto de Saúde e Trabalho 

SUS- Sindicatos-INSS-Empresas-Peritos –MPT-
MTE



Atuação dos Sindicatos

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CAMPINAS

GESTÃO DA QUALIDADE PARA O PROJETO NR-32

A C O R D O

DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO 32



Participação dos Trabalhadores

I - A EMPRESA fica obrigada a apresentar os seguintes 
documentos, quando solicitado pelo SINSAUDE:

a-) Composição da CIPA(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes);

b-) Composição do SEESMT(Serviço Especializado em Engenharia, Saúde 

e Medicina do Trabalho);

c-) Composição da CCIH(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar);

d-) Cópia do PPRA(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);

e-) Cópia do LTCAT(Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho);



Participação dos Trabalhadores

f-) Cópia do PCMSO(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional);

g-) Cópia do PPR (Programa de Prevenção de Radiação);

h-) Cópia do PGRSSS ( Programa de Geração de Resíduos Sólidos 
em Serviços de Saúde;

i-) Relatório preenchido do CHECK LIST  do PROJETO 32  e da NR 
32, anexo II e anexo III.



Participação dos Trabalhadores

DAS AVALIAÇÕES e AUDITORIAS

I – A EMPRESA será avaliada com relação aos seguintes itens:

Os 32 itens definidos pela Diretoria denominado Projeto 32.

NR-04 - SESMT- Serviços especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho.



Participação dos Trabalhadores

DAS AVALIAÇÕES e AUDITORIAS

 NR-05 - CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

 NR-06 - EPI - Equipamento de Proteção Individual.

 NR-07 - PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional.

 NR-09 - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.



Participação dos Trabalhadores

 NR-15 – FISPQ - Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos.

 Vacinação

 Capacitação, nos termos das condições ambientais prevista no PPRA.

 CAT - Comunicado do Acidente do Trabalho.

 Lavanderias.

 Limpeza e conservação.

 Manutenção



Participação dos Trabalhadores

DA CERTIFICAÇÃO E DO SELO

 Será instituído os SELOS E CERTIFICAÇÃO:

PROJETO 32; PRATA E OURO.

A entrega do SELO e CERTIFICADO do Projeto 32, se dará após a 
empresa ser avaliada pela auditoria do cumprimento integral dos 
32 itens propostos no projeto;



Participação dos Trabalhadores

 A entrega do SELO e CERTIFICAÇÀO do Projeto 32 PRATA se dará 
após a empresa ser avaliada pela auditoria do cumprimento de 
mais de 50% (cinqüenta inteiros) por cento dos 208 itens da NR 32;

 A entrega do SELO e CERTIFICAÇÃO do Projeto 32 OURO se dará 
após a empresa ser avaliada pela auditoria do cumprimento 
integral dos 208 itens da NR 32.



EMPRESA
• detém um quadro de funcionários que para desenvolver seu 

trabalho com saúde e segurança necessita de um meio ambiente 
de trabalho seguro, onde deverão ser obedecidos todos os 
requisitos legais exigidos pelo Órgão Fiscalizador, representado 
pela SRT(Superintendência Regional do Trabalho), e pelos 
Serviços Municipais de Saúde

• exige-se igual rigor quanto à utilização de equipamentos devidos 
para a preservação da integridade física do trabalhador.

• Deve a empresa garantir condições sanitárias adequadas às 
necessidades dos operários (ambientes salubres); cumprir plano 
de execução de medidas prioritárias para eliminar riscos graves, 
com participação da CIPA(Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente); garantir o direito de informação dos riscos para a saúde 
e manter programas educacionais.

• cumprir os projetos e planos para a saúde do trabalhador 

elaborados pelos serviços municipais de saúde.



ENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS 

PÚBLICOS

NA SAÚDE DO TRABALHADOR

• cadeia em que se encontram 

envolvidos vários órgãos públicos 

que exigem eficiência recíproca para 

a sua não concretização.



MINISTÉRIO  DO 

TRABALHO

• O Ministério do Trabalho, invocando o art. 21, XXIV da 
Constituição Federal, que estabelece a competência 
privativa da União para "organizar, manter e executar 
a inspeção do trabalho" e os artigos 154 a 201 da 
CLT, que tratam da "SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO", alega que apenas aos agentes federais 
do Ministério do Trabalho compete a realização de 
inspeção no ambiente de trabalho.
O aparente conflito de normas constitucionais e de 
competências para fins de fiscalização do ambiente e 
das condições do trabalho resta sanado se 
compreendermos a abrangência e o significado do 
termo "INSPEÇÃO DO TRABALHO", utilizado pelo 
legislador constituinte na norma citada no parágrafo 
anterior.



PAPEL DO MUNICíPIO QUANTO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR

• A descentralização da saúde só 

poderá alçar seus objetivos se o 

poder público municipal, 

especialmente, que é o mais próximo 

da realidade urbana de cada 

comunidade, não for tolhido no 

exercício de suas ações preventivas.



• tarefa de fiscalizar o ambiente de trabalho é inerente ao Poder Público Municipal, 
devendo ser exercida por intermédio do SUS/Secretaria Municipal de Saúde, de 
preferência através de órgão específico, criado por lei municipal e estruturado de 
acordo com as necessidades particulares de cada comunidade.

muitos municípios editaram lei complementar específica, para fins de coordenar 
as ações pertinentes à saúde no âmbito municipal, leis estas muitas vezes 
secundadas por decretos regulamentadores, os quais contemplam a questão 
pertinente à saúde do trabalhador, delineando ações fiscalizadoras a serem 
executadas por unidades ou serviços específicos, os quais exercem as 
atribuições definidas em lei federal e na própria Constituição Federal.

• a competência do município para atividades fiscalizadoras

é legítima

possui lastro constitucional

Há uma confusão entre inspeção do trabalho e fiscalização do ambiente do trabalho 
visando a saúde do trabalhador.

PAPEL DO MUNICíPIO QUANTO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR



As Secretarias Municipais de Saúde 
deve equipar-se e ampliar-se para 
atender a demanda de doentes; 

criação de referências para 
atendimento de doenças prioritárias 
(surdez, silicose, intoxicação, etc); 

a vistoria dos locais de trabalho a 
partir dos diagnósticos dos 
ambulatórios; e ainda, manter 
programas educacionais.

PAPEL DO MUNICíPIO QUANTO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR



Atribuições do Ministerio Público Estadual

• atuar na seara extrajudicial, promovendo eventos, 
provocando reuniões com os órgãos interligados à matéria, 
objetivando sempre a propagação dos direitos do cidadão no 
tocante à prevenção de acidentes do

• trabalho.

• fortaleça seus quadros para a ampliação de ações de 
responsabilidade criminal em decorrência de acidente de 
trabalho quando assim for requisitado;

• mantenha programas educacionais.

• Na esfera criminal, em razão de ser detentor do monopólio 
da ação penal pública, o que ocorre na possibilidade do 
empregador vir a ser responsabilizado criminalmente pela 
ocorrência de acidente de trabalho, o que, certamente, 
funcionaria como um motivo a mais para forçá-lo a cumprir 
com as normas devidas relacionadas à prevenção de 
acidentes.



LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 

AGIR EM DEFESA DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR

• poder-dever do Ministério Público de 

utilizar-se do instrumento jurisdicional 

adequado - a AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

visando garantir o acatamento, pelo 

empregador reticente, das 

determinações emanadas do órgão 

municipal referido.



• Ministério Público, quando necessário, agir 
visando a consecução do objetivo 
constitucional inscrito no art. 196 da Magna 
Carta

• usando da via do inquérito civil e da ação 
civil pública para fazer valer a competência 
da municipalidade, através do SUS, para as 
ações imanentes ao Direito à Saúde, na 
seara da proteção à saúde do trabalhador.

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 

AGIR EM DEFESA DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR



PARCERIA MINISTÉRIO PÚBLICO/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

• os serviços municipais de saúde do trabalhador 
podem levar ao conhecimento do Ministério 
Público situações efetivas de desrespeito aos 
direitos humanos no ambiente de trabalho, 
possibilitando a ação ministerial e a realização das 
atribuições institucionais definidas no art. 129, III 
da Constituição Federal.

• Informar ao Ministério Público de eventuais lesões 
aos direitos humanos nessa área como para que o 
serviço municipal de saúde do trabalhador possa 
contar com a ação do Promotor de Justiça para 
fins de fazer valer suas prerrogativas. 

• Em Bauru - PrÓ-ativo -Procedimentos 
para implementação da nr 32



Sindicatos da Categoria

• Procurar avançar na luta por melhores condições 
de trabalho, não apenas em melhoria salarial, mas, 
sobretudo, em relação à segurança e saúde do 
trabalho,

• Desenvolver programas de prevenções de 
acidentes com a participação dos trabalhadores, 
alertando para os principais riscos a que estão 
expostos; 

• Preparar-se técnica e politicamente para exigir 
correção dos riscos nas empresas; 

• estimular a criação de comissões de saúde nos 
locais de trabalho e em suas dependências; exigir 
e participar de programas oficiais e alternativos de 
fiscalização em saúde do trabalhador e manter 
programas educacionais.



Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 

-

compete a fiscalização da legislação previdenciária e 
conforme o caso, efetuar o pagamento dos benefícios 
sociais devidos aos trabalhadores ou aos seus 
familiares.

fiscalização da emissão das CAT's (Comunicação de 
Acidente de Trabalho), pela empresa onde se deu o 
acidente, sob pena de aplicação de multa, devendo, 
ainda, qualificar o setor pericial para que os 
acidentados e doentes tenham seus direitos 
assegurados; fiscalizar as condições de trabalho a 
que estão submetidos seus segurados, 
especialmente ocorrência de mutilações, mortes e 
sequelas irreversíveis; articular-se com os demais 
órgãos para evitar repetição dos mesmos infortúnios 
nos mesmos locais, como existe hoje e manter 
programas educacionais.



Secretaria de Segurança 

Pública

• identificação dos acidentes do trabalho, 
investigando, através do IML, Instituto Médico 
Legal, os casos de mortes e contaminações por 
doenças profissionais e/ou do trabalho, devendo 
cumprir os prazos legais de conclusão dos 
inquéritos policiais e laudos técnicos sobre 
acidentes do trabalho.

• preparar-se tecnicamente para a elaboração de 
laudos visando ações civil públicas, mantendo 
relacionamento com as demais Instituições para 
agilização das ações prevencionistas.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Fonte: 1 - Manual de Implementação 

do Programa de Prevenção de Acidentes com Materiais Perfurocortantes em Serviços de 
Saúde 

documento adaptado de Workbook for designing, implementing, and evaluating a sharps 
injury dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2008.
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