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 1 DESCRIÇÃO DO LEVANTAMENTO

Prefeitura do Município de Piracicaba

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 –
Chácara Nazareth

Cidade / Estado: PIRACICABA / SP

CEP: 13400-900

CNPJ: 46.341.038/0001-29

Classificação Nacional de Atividade
Econômica (CNAE):

84.11.6

Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral

Grau de Risco (PMP): 01

Número de Servidores: 7.308

Secretaria Municipal de Saúde   - SEMS

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 –
Chácara Nazareth

Cidade / Estado: PIRACICABA / SP

CEP: 13419-310

Grau de Risco a Ser Considerado na
SEMS:

03

Número de Servidores da Secretaria 1.764
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 2 GHE - GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO
GHE – Grupo

Homogêneo de
Exposição / Análise

DESCRIÇÃO DAS ROTINAS

1,19
Servidores que exercem suas atividades exclusivamente em

áreas administrativas  (Podem estar lotados nas unidades
municipais de saúde ou não).

2,3,4,5,14
Servidores que exercem atividades técnicas na área da

saúde em atendimento direto ao público.

6,7,10
Servidores que exercem suas atividades em áreas

administrativas  e efetuam trabalhos de atendimento  ao
público.

8,15,16,17
Servidores que exercem suas atividades em áreas

administrativas  e efetuam visitas nos locais de ação  da
SEMS.

12, 21

Servidores que exercem suas atividades em áreas
administrativas, efetuam eventuais visitas nos locais de

trabalho da SEMS e fiscalizam estabelecimentos públicos ou
privados.

Demais GHE / Análise Verificar diretamente na descrição da função e nos quadros de
avaliação dos riscos.

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Publicado no DOM de 24/04/2018
Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

 3 QUADRO FUNCIONAL

Quadro Resumo

COR DIVISÃO CÓDIGO Nº FUNC. %

Atenção básica AB 688 39,00

Urgência/Emergência UREM 461 26,13

Clínicas Especializadas CE 227 12,87

Serviço Apoio SEAP 131 7,43

Serviços de Apoio Internos SAI 72 4,08

Assistência Farmaceutica AF 67 3,80

Saúde Bucal SB 61 3,46

CAPS CAPS 50 2,83

Outros locais OL 7 0,40

TOTAL 1764 100

Quadro de Composição

DIVISÃO Local Trabalho Nº de trabalhadores Agrupament os

AB
ATENÇAO  BASICA-
COORDENAÇÃO 13 13

AB CRAB CECAP 02

91

AB CRAB MARIO DEDINI 06

AB CRAB NOVO HORIZONTE 09

AB CRAB PAULISTA 06

AB CRAB PIRACICAMIRIM 17

AB CRAB SANTA TEREZINHA 15

AB CRAB VILA CRISTINA 10

AB CRAB VILA REZENDE 15

AB CRAB VILA SONIA 11

AB PSF 1º DE MAIO 11

478

AB PSF ALGODOAL 09

AB PSF ANHUMAS 09

AB PSF ARTEMIS I 08

AB PSF ARTEMIS II 06

AB PSF ASTURIAS 10
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DIVISÃO Local Trabalho Nº de trabalhadores Agrupament os

AB PSF B.LENHEIROS I 10

AB PSF B.LENHEIROS II 08

AB PSF BOA ESPERANCA I 11

AB PSF BOA ESPERANCA II 10

AB PSF CAMPESTRE 11

AB PSF CECAP 11

AB PSF CHAPADAO I 11

AB
PSF CHAPADAO II - SOL 
NASCENTE 09

AB PSF COSTA RICA 11

AB PSF ELDORADO I 11

AB PSF ELDORADO II 09

AB PSF GILDA 09

AB PSF I.A.A. I 11

AB PSF I.A.A.II 08

AB PSF IBITIRUNA 05

AB PSF ITAPUA I 12

AB PSF ITAPUA II 07

AB PSF JARAGUA I 12

AB PSF JARAGUA II 09

AB PSF JAVARI 09

AB PSF JD DAS FLORES 07

AB PSF JD ORIENTE 11

AB PSF JD VITORIA 11

AB PSF KOBAYAT LIBANO 10

AB PSF M.DEDINI I 09

AB PSF M.DEDINI II 13

AB PSF MONTE LIBANO I 08

AB PSF MONTE LIBANO II 09

AB PSF PAINEIRAS 08

AB PSF PARQUE ORLANDA 08

AB PSF PRIMAVERA 09

AB PSF SANTA FE 08

AB PSF SANTA RITA - AVENCAS 08

AB PSF SANTA ROSA I 10

AB PSF SANTA ROSA II 10
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DIVISÃO Local Trabalho Nº de trabalhadores Agrupament os

AB PSF SANTANA 09

AB PSF SAO FRANCISCO 10

AB PSF SAO JOSE 10

AB PSF SAUDE EM CAMPO – 
MONTE ALEGRE

01

AB
PSF SAUDE EM CAMPO - SAO 
JORGE 07

AB PSF SERRA VERDE 10

AB PSF TATUAPE I 10

AB PSF TATUAPE II 08

AB PSF TUPI 11

AB PSF VILA FATIMA 10

AB PSF VL INDUSTRIAL 06

AB UBS ALGODOAL 07

106

AB UBS ALVORADA 13

AB UBS BALBO 09

AB UBS CAXAMBU 14

AB UBS CENTRO 11

AB UBS ESPLANADA 12

AB UBS INDEPENDENCIA 10

AB UBS JUPIA 08

AB UBS PAULICEIA 12

AB UBS PLANALTO 10

AF FARMACIA - COORDENAÇAO 06

67

AF FARMACIA ALTO CUSTO 06

AF FARMACIA ALVORADA 02

AF FARMACIA ARTEMIS 01

AF FARMACIA CAXAMBU 04

AF FARMACIA CECAP 03

AF FARMACIA CENTRAL 04

AF FARMACIA COSTA RICA 01

AF FARMACIA CRAB MARIO DEDINI 01

AF FARMACIA CRAB VILA SONIA 02

AF FARMACIA ESPLANADA 03

AF FARMACIA JARAGUA 02

AF FARMACIA JD ORIENTE 01

AF FARMACIA JD SAO PAULO 04
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DIVISÃO Local Trabalho Nº de trabalhadores Agrupament os

AF FARMACIA JUPIA 01

AF FARMACIA PAULICEIA 01

AF FARMACIA PIRACICAMIRIM 04

AF FARMACIA PLANALTO 03

AF FARMACIA SANTA TEREZINHA 02

AF FARMACIA VILA CRISTINA 03

AF FARMACIA VILA FATIMA 03

AF FARMACIA VILA REZENDE 06

AF FARMACIA VILA SONIA 04

CAPS CAPS AD - ALCOOL E DROGA 10

50

CAPS CAPS BELA VISTA 14

CAPS CAPS CENTRO

CAPS CAPS INFANTIL 08

CAPS CAPS VILA CRISTINA 08

CAPS CAPS VILA SONIA 08

CAPS CASA DAS OFICINAS 02

CE AMB.TRABALH-CEREST 15 15

CE
CADME - DOENCAS 
METABOLICAS 05 05

CE CASAP 05 05

CE CEDIC 28 28

CE CENTRO DE DIAG.E IMAGEM 10 10

CE CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS

44 44

CE CESM 07 07

CE CLINICA DOS OLHOS 08 08

CE CPAN 06 06

CE FISIOTERAPIA 12 12

CE LABORATORIO 32 32

CE
LABORATORIO DE 
CITOPATOLOGIA 04 04

CE POLICLINICA 17 17

CE RESIDENCIA TERAPEUTICA 02 02

CE ZOONOSES 32 32

OL OUTROS LOCAIS 7 7

SB CEO 30
49

SB CEO-FOP 13
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DIVISÃO Local Trabalho Nº de trabalhadores Agrupament os

SB CEO-SUB 06

SB SAUDE BUCAL-COORDENAÇAO 12 12

SEAP CENTRUS 01 01

SEAP PACTO-MORTALIDADE
INFANTIL 03 03

SEAP PAD 18 18

SEAP PROGRAMA DE OSTOMIA 01 01

SEAP S.A.C. 13 13

SEAP SERVICO SOCIAL

SEAP SITSS 54 54

SEAP VIG. EPIDEMIOLOGICA 23 23

SEAP VIG. SANITARIA 18 18

SAI ALMOXARIFADO 24 24

SAI CENTRAL MAT. E LAVANDERIA 04 04

SAI CENTRO CIVICO 23 23

SAI INFORMATICA 02 02

SAI MANUTENCAO 04 04

SAI
NEP - NUCLEO ESTRAT.E 
PLANEJ. 04 04

SAI SESMT 08 08

SAI SETOR DE ARQUIVO 03 03

UREM COT 60 60

UREM SAMU 79 79

UREM UPA - COORDENAÇAO 02

322

UREM UPA NESTOR LONGATTO 74

UREM UPA PIRACICAMIRIM 96

UREM UPA VILA CRISTINA 93

UREM UPA VILA REZENDE 57

Total 1764 1764

Quadro Funcional X Grupo Homogêneo de Exposição – G HE

GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE

1 1

Assessor de Gabinete 01
Assessor Especial 02

Assistente Administrativo* 04
Assistente de Administração* 02
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GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE
Assistente de Pesquisa e Promoção* 03

Auxiliar Administrativo* 16
Chefe de Divisão** 03

Chefe de NAA** 01
Chefe de Setor** 04

Coordenador de Assistência Médica e Pronto
Socorro 01

Diretor de Departamento** 04
Digitador 01

Escriturário 33
Médico Auditor 03

Médico Radiologista 02
Orientador Pedagógico 02

Secretário 01
Técnico em Administração 07

Técnico em Microinformática 01
Telefonista 06

2 2

Assistente de Saúde 37
Auxiliar de Enfermagem - PSF 99

Auxiliar de Enfermagem 98
Enfermeira N.S. 65

Enfermeiro N.S.-PSF 61
Técnico de Enfermagem 240

3

3A ***

Médico 62
Médico Atendimento Domiciliar 01

Médico Clínico Geral 24
Médico do PSF 26

Médico Pediatra / Médico Plantonista Pediatra 17
Médico Plantonista Clínica Médica 20

3B ***

Médico Cardiologista 01
Médico Dermatologista 01

Médico Gastroenterologista 03
Médico Ginecologista 05

Médico Ortopedista / Médico Plantonista Ortopedista 19
Médico Otorrinolaringologista 03

Médico Plantonista 87
Médico Pneumologista 01
Médico Reumatologista 01

Médico Ultrassonografista 02
Médico Urologista 01
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GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE
Médico Vascular 01

4 4
Cirurgião Dentista 65

Cirurgião Dentista Plantonista 07

5 5
Auxiliar em Saúde Bucal 43
Técnico em Saúde Bucal 06

6 6
Enfermeiro Esp. Medicina do Trabalho 02

Médico Esp. Medicina do Trabalho 02
Técnico de Enfermagem do Trabalho 01

7 7

Assistente Social 09
Fonoaudióloga 04

Médico Psiquiatra 06
Especialista em Educação - Psicólogo 01

Professor Educação Artística 01
Psicólogo 15

Terapeuta Ocupacional 11

8 8

Biólogo 01
Ecólogo 01

Encarregado de Serviço 02
Supervisor 01

9 9

Analista de Laboratório 15
Auxiliar de Laboratório 02

Bioquímico 01
Médico Citopatologista 01

Técnico de Laboratório de Citopatologia 01
Técnico de Laboratório 13

10 10
Auxiliar de Farmácia 47

Farmacêutico 20

11 11
Nutricionista 05

Orientador Serviços de Alimentação Escolar 01

12 12
Engenheiro de Segurança do Trabalho 01

Técnico de Segurança do Trabalho 05

13 13
Rádio Operador 03

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – TARM 06

14 14
Fisioterapeuta 16

Fisioterapeuta CEREST 01
- 15 Agente Comunitário de Saúde 267
- 16 Agente de Saneamento 04
- 17 Agente de Zoonoses 29
- 18 Almoxarife 14
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GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE
- 19 Atendente 32
- 20 Eletricista 02

21 Engenheiro Civil 01
- 22 Médico Veterinário 08
- 23 Motorista 63
- 24 Serviços Gerais 07
- 25 Supervisor de Manutenção 01
- 26 Técnico em Imobilização de Gesso 09
- 27 Técnico de Raio-X 39

Observação: 
*Função  compatível  com    Auxiliar  Administrativo:  Assistente  Administrativo,  Assistente  de
Administração; Assistente de Pesquisa e Promoção . Assim, não há a necessidade da descrição individual.

**Funções compatíveis com Chefe de Setor:  **Chefe de Divisão:  Chefe de Divisão de Almoxarifado e
Distribuição de Materiais; Chefe de Divisão de Convênios e Contratos; Chefe de Divisão de Faturamento.
**Chefe de Setor:  Chefe de Setor de Epidemiologia Estatística; Chefe de Setor de Manutenção; Chefe de
Setor de Pessoal; Chefe de Setor de Vigilância Sanitária; Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo. **Diretor
de  Departamento:  Diretor  de  Departamento  de  Administração  Geral;  Diretor  de  Departamento  de
Epidemiologia; Diretor de Departamento de Material e Logística; Diretor de Departamento Financeiro. Assim,
não foram descritos individualmente.

*** 3A – Médicos; 3B – Médicos especialistas.

 4 DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO DA SEMS

Características Gerais das Edificações da SEMS *
Tipo de Construção Alvenaria Pé Direito -
Área Construída - Área Total -
Estrutura Concreto *
Cobertura Existente Laje *
Laterias 
Predominantes Alvenaria *

Piso Predominante Granilite/Cerâmico/Cimento/Concreto polido *

Ventilação Natural (portas e janelas) e Artificial (Ventilador e/ou Ar-
Condicionado)

Iluminação Natural e Artificial através de lâmpada fluorescente
Dados 
Complementares

A Lista de Edificações da SEMS com os respectivos endereços
está apresentada a seguir.

Observações

-  Informações  específicas  de  área  total,  área  construída  e  pé
direito de cada uma das edificações podem ser obtidas junto à
própria SEMS e SEMOB.

* Os estabelecimentos assistenciais de saúde devem seguir as
orientações da RDC 50/02.
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Lista de Edificações da SEMS
Unidade Endereço Telefone

Almoxarifado – A 
Rua Fernando Lopes, 1410 –

Paulicéia 34223901

Almoxarifado – B – Paulicéia Rua Virgílio Furlan, 1277 34221577
Almoxarifado – C Avenida São Paulo, 828 34359033

Ambulatório de Hemoglobinopatias Rua Sérgio Cardoso s/nº 34260344
Almoxarifado Nova Piracicaba

(Depósito) 
Rua Floriano Carraro, 425 34131515

Ambulatório de Saúde Mental 
Vila Cristina Avenida Raposo

Tavares, 1737 34352094

Ambulatório do Servidor - SEMPEM
Avenida Antonio Correa Barbosa,

2600 - Centro 34330383

Ambulatório do Trabalhador -
CEREST 

Rua do Trabalho, 634  - Vila
Independência 34172030

Arquivo Rua Jorge Pacheco Chaves,
2595/2601

34344234

Canil Municipal Rua dos Mandis, s/nº 34272721

CAPS - Centro Rua Antonio A. de Barros
Penteado , 422 

34325779

CAPS - Vila Sônia Rua Dino Bueno, 565 34153343
CAPS A.D. Rua Moacir Correa, 200 34116520

CAPS II Bela Vista Rua Bela Vista, 665 34329964
CAPS Infantil Rua XV de Novembro, 2517 34344732

Casa das Oficinas da S. Mental Rua Jane Conceição, 1744, 1738 34342210
CASAP - Núcleo do Adolescente Rua São José, 1487 - Centro 34321200

Central de Monitoramento das
Gestantes Rua Gomes Carneiro, 1629 - Centro 34227968

Central de Vagas Municipais 
Avenida Dr. Paulo de Moraes, 2000

- Paulista 34222628

Centro de Doenças Infecto-
Contagiosas - CEDIC

Rua do Trabalho, 634  - Vila
Independência 34377500

Centro de Especialidades Médicas Travessa Newton de Almeida Mello,
s/nº 

34377610

Centro de Esterilização e Material Rua Dino Bueno, 565 34257407

CENTRUS Avenida Armando Salles de Oliveira,
2056 

34173990

CEO Rua Tiradentes, 502 – Centro 34333934
CEO II FOP Rua Dom Pedro II, 627 34337476

CEO SUB (Urgência) Rua Tiradentes, 502 - Centro 34022328
CESM Rua Santa Cruz, 2043 – Paulista 34346966

Clínica de Imagem Avenida Independência, 350 34343042
Clínica de Atenção as Doenças

Metabólicas 
Avenida Independência, 56 34222719

Clínica de Olhos Rua Alferes José Caetano, 1453 34343042
Clínica São Dimas Avenida França, 227 34225309

Conselho Municipal da Saúde Rua Alferes José Caetano, 1212 34027008
Coordenação de Assistência Rua Gomes Carneiro, 1629 - Centro 34229946
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Lista de Edificações da SEMS
Farmacêutica 

Coordenação de Saúde Bucal Rua Samuel Neves, 570 34112388

Coordenação do Serviço 
Social Travessa Newton de Almeida

Mello, s/nº 34377613

Coordenação e Adm. das Unidades
UPAS 

Rua Boa Morte, 1560 - Centro 34224028

Coordenação de Saúde Mental Rua Jane Conceição, 1744, 1738 34134285

COT Rua Luiz de Camões, 3000 -
Piracicamirim 

34331686

CPAN Rua Santa Cruz, 1014 34344566
CRAB Cecap Rua Melvin Jones, 91 34141466

CRAB Mário Dedini Rua Nadir Eraldo Estela, 137 34132584
CRAB Novo Horizonte Rua Moacir Martins, 255 34229655
CRAB Piracicamirim Rua Gonçalves Dias, 70 34261830

CRAB Santa Terezinha Rua Nicolau Zem, 220 34252484
CRAB Vila Cristina Avenida Raposo Tavares, 1851 34344529

CRAB Vila Rezende Rua Santo Estevão, 394 34218924
CRAB Vila Sônia Rua João Zem, 751 34257450

E-SUS Rua Ipiranga, 639 34228857
Farmácia Alto Custo (Nova) Rua Visconde do Rio Branco, 1625 34223151

Farmácia Ártemis Rua Nair Saud Abdala, 120 34383107
Farmácia Caxambu Rua Eng.º Romano Coury, 513 34265658

Farmácia Cecap Alameda Melvin Jones, 55 34142430

Farmácia Central 
Travessa Newton de Almeida Mello,

s/nº 34332376

Farmácia Coréia Rua Santa Helena, 334 34340882
Farmácia CRAB Mário Dedini Rua Nadir Eraldo Estela, 137 34134245

Farmácia CRAB Vila Sônia Rua João Zem, 751 34134508
Farmácia Esplanada Rua Augusto Furlan, 31 34227923

Farmácia Jaraguá 
Rua Professor Mariano da Costa,

380 34321385

Farmácia Jardim Oriente Avenida Luis Pereira Leite, 2351 34266182
Farmácia Jardim São Paulo Rua Felinto de Brito, s/nº 34226876

Farmácia Jupiá Rua João Eudóxio da Silva s/nº 34272865
Farmácia Novo Horizonte Rua Moacir Martins, 255 34350686
Farmácia Piracicamirim Rua Rio Grande do Norte, 135 34261668

Farmácia Planalto Rua Herculano Mônaco, 180 34347100
Farmácia Santa Terezinha Rua Nicolau Zem, 220 34153373

Farmácia Tupi Rua Piracicaba, s/nº 34387454
Farmácia Vila Cristina Rua Presidente Wenceslau Braz, 59 34351853
Farmácia Vila Fátima Rua João Alves de Almeida, 355 34137907

Farmácia Vila Rezende Avenida Conceição, 350 34213879
Farmácia Vila Sônia Rua Dino Bueno, 565 34153405

Fisioterapia Avenida Piracicamirim. 3139 34219727
Laboratório Municipal de

Citopatologia 
Rua Boa Morte, 1171 34331605

Laboratório Municipal Rua Dom Pedro I, 817 – Centro 34377620
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Lista de Edificações da SEMS
Manutenção Rua João Conrado Schimidt, 08 34223905

NEP - Núcleo de Estratégia e Plan.
em Saúde Rua Ipiranga, 639 34227682

Pacto de Combate a Mortalidade
Infantil Rua Gomes Carneiro, 1629 - Centro 34360511

PAD Avenida Piracicamirim, 3139 34021762
Policlínica Rua Dino Bueno, 565 34253712

Programa Pacientes Ostomizados Rua Gomes Carneiro, 1629 - Centro 34224751
PSF Algodoal Rua Vitório Laerte Furlan, 947 34134671
PSF Anhumas Rodovia Luis Dias Gonzaga, 11 34384205
PSF Ártemis I Rua Dona Elvira, 335 34381211
PSF Ártemis II Rua Nadir Saud Abdalla 34383107

PSF Astúrias Rua Sargento José Carlos Ribeiro,
498 

34289919

PSF Boa Esperança I Rua Corcovado, 2030 34153342
PSF Boa Esperança II R: Cupuaçu, 340 34255967

PSF Bosque dos Lenheiros I Rua Cinco (das Seringueiras), 33 34133449
PSF Bosque dos Lenheiros II Rua Quatro (Pau – Brasil), 326 34137200

PSF Campestre Avenida Laranjal Paulista, 4090 34260060
PSF Cecap Alameda Melvin Jones, 55 34242092

PSF Chapadão I Rua das Gralhas, 120 34243483
PSF Chapadão II Rua Embuguaçu n° 71 34111578
PSF Costa Rica Rua Sofia, 80 34261714
PSF Eldorado I Rua Melvin Jones, 91 34142734
PSF Eldorado II Rua Yolanda Pereira Delboux, 35 34242490

PSF IAA I Rua João Pedro Corrêa, 810 34151099
PSF IAA II Rua João Pedro Corrêa, 242 34253557

PSF Ibitiruna Rua Piracicaba, 10 34384126
PSF Itapuã I Rua Garça, 495 34325785
PSF Itapuã II Rua Cafelândia, 65 34343732

PSF Jaraguá I Rua Professor Mariano da Costa,
380 

34229833

PSF Jaraguá II Rua Rafael Marques Cantinho, 441 34351686
PSF Jardim das Flores Rua Carolina Molon Neme, 45 34221067

PSF Jardim Gilda 
Rua Maria de Lourdes Fernandes

Jacob, 130 34251569

PSF Jardim Oriente Avenida Luis Pereira Leite, 2351 34112268
PSF Jardim Primavera Rua Cecílio Elias, s/nº 34130140

PSF Jardim Vitória Avenida Conchas, nº 550 (ao lado
do Clubin) 

34338196

PSF Javari III Rua Caju, 61 34340223

 PSF Kobayat Líbano Avenida Francisco Antonio Perin,
987 

34027771

 PSF Mário Dedini I Rua Luis Ralf Benatti, 1400 34232006
 PSF Mário Dedini II Rua Francisca Tagero Barbosa, 55 34133622

PSF Monte Alegre 
Via Comendador Pedro Morgante,

155 34229480

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Publicado no DOM de 24/04/2018
Prefeitura do Município de Piracicaba

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

Lista de Edificações da SEMS
PSF Monte Líbano I Rua Caçapava, 255 34341755
PSF Monte Líbano II Rua Professor Felinto de Brito, s/nº 34226817

PSF Paineiras 
Rua Eloy Costa Filho, 135 -

Paineiras 34354230

PSF Parque Orlanda Rua Jorge Anéfalos, 350 34252088
PSF Primeiro de Maio Rua Augusto Gomes da Silva, 40 34111883

PSF Santa Fé Rua Profa. Laura F. Campos Ferrari,
550 

34225773

PSF Santa Rita – Avencas Rua Joaquim José da Silva, 67 34241776
PSF Santa Rosa I Rua José Jacir Moreti, 270 34137791
PSF Santa Rosa II Rua Milton Teixeira de Sá, 220 34132823

PSF Santana Rua São Jorge s/nº 34250376
PSF São Francisco Rua Uchoa, s/n° 34241977

PSF São Jorge Rua Mococa, 180 34232450
PSF São José Avenida dos Patriotas, 1233 34330414

PSF Serra 
Verde Rua Roberto Vaz dos Santos,

17 34281278

PSF Tatuapé I 
Rua Prof. Carlos Brasiliense Pinto,

405 34028926

PSF Tatuapé II Rua Presidente Washington Luiz,
423 

34334604

PSF Tupi Rua Piracicaba, s/nº 34387283
PSF Vila Fátima Rua João Alves de Almeida, 355 34218577

PSF Vila Industrial Rua Candido Portinari, 425 34131851
Residência Terapêutica Rua Moraes Barros, 1625 34113707

SAC (Administração) 
Travessa Newton de Almeida Mello,

s/nº 34377619

SAC (Internações) Travessa Newton de Almeida Mello,
s/nº 

34377607

SAMU Cecap Eurico Gaspar Dutra, s/nº 34143702
SAMU Vila Rezende Avenida Conceição, 300 34138290

SAMU/192 Avenida Dr. Paulo de Moraes, 2000 34372700
Sede Administrativa da Atenção

Básica Rua Samuel Neves, 570 34334984

Setor de Informática / TST Rua João Conrado Schimidt, 08 34226043
Sisprenatal Rua Samuel Neves, 570 34339528

SITSS Rua Benjamim Constant, 2265 34171990
SITSS/Serviço Social (Viagem) Rua Benjamim Constant, 2265 34171984

UBS Algodoal Rua Gertrudes Barbosa Moretti, 81 34211253
UBS Alvorada Rua Sérgio Cardoso, 185 34264647
UBS Caxambu Rua Engº Romano Coury, 513 34264849

UBS Centro Avenida França, 227 34226872
UBS Esplanada Rua Augusto Furlan, 31 34345073

UBS Independência Rua Pedro Chiarini, 144 34330148
UBS Jupiá Rua João Eudóxio da Silva s/nº 34271644

UBS Parque Piracicaba (Balbo) Rua Palmital, s/nº 34251143
UBS Paulicéia (Coréia) Rua Santa Helena, 334 34340882
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UBS Planalto Rua Herculano Mônaco, 180 34337678

UBS Tanquinho Centro Rural de Tanquinho 34311115
UPA Piracicamirim - Losso Neto Rua Rio Grande do Norte, 135 34264973
UPA Vila Cristina - Frei Sigrist - Rua Presidente Wenceslau Braz, 69 34342296

UPA Vila Rezende - Alfredo Castro
Neves 

Avenida Conceição, 350 34211439

UPA Vila Sônia - Nestor Longatto -
3 

Rua Brig. Eduardo Gomes, 106 –
Vila Sônia

34253284

Vigilância Epidemiológica - (Banco
de Dados) 

Rua do Trabalho, 634 - Vila
Independência 34358997

Vigilância Epidemiológica -
(Imunização) 

Rua do Trabalho, 634 - Vila
Independência 34227375

Vigilância Epidemiológica -
(Recepção) 

Rua do Trabalho, 634 - Vila
Independência 34337858

Vigilância Epidemiológica -
(Vacinas) 

Rua do Trabalho, 634 - Vila
Independência

34227375

Vigilância Sanitária Rua do Trabalho, 634 - Vila
Independência

34333883

Centro de Controle de Zoonoses -
CCZ

Rua Dos Mandis, s/nº 34272400
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 5 AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS  

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assessor de Gabinete
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração pública municipal,  planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando
resultados e fomentando políticas de mudança.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assessor Especial
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES Auxiliam de maneira geral no planejamento e na execução das atividades referentes a Administração Pública.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Auxiliar Administrativo
POPULAÇÃO EXPOSTA 25 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer as solicitações do contribuinte; efetuar e
conferir cálculos simples, utilizando-se de calculadoras, tabelas e outros meios; realizar cobranças e parcelamentos de valores, tarifas e taxas;
examinar a exatidão de documentos apresentados por contribuintes; controlar o recebimento de documentos em geral, com a finalidade de
cadastrar e formar processos a serem enviados para as demais áreas; redigir e digitar documentos, correspondências e relatórios que se
fizerem necessários;  cadastrar  informações  pertinentes à  sua área de trabalho;  organizar  e  manter  atualizados  os  arquivos;  atender  ao
expediente  normal  dos  postos  externos  de  atendimento  ao  público;  zelar  pela  manutenção  de  máquinas  e  equipamentos  sob  sua
responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

OBSERVAÇÃO Funções compatíveis com Auxiliar Administrativo:  Assistente Administrativo, Assistente de Administra ção; Assistente de Pesquisa e
Promoção. Assim, não há a necessidade da descrição individual. 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Chefe de Setor
POPULAÇÃO EXPOSTA 12 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Supervisionam  rotinas  administrativas  em  instituições  públicas  e  privadas,  chefiando  diretamente  equipe  de  escriturários,  auxiliares
administrativos,  secretários  de  expediente,  operadores  de  máquina  de  escritório  e  contínuos.  Coordenam  serviços  gerais  de  malotes,
mensageiros,  transporte,  cartório,  limpeza,  terceirizados,  manutenção  de  equipamento,  mobiliário,  instalações  etc;  administram  recursos
humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas
financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais
e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

OBSERVAÇÃO

**Funções compatíveis com Chefe de Setor: **Chefe de Divisão:  Chefe de Divisão de Almoxarifado e Distribuição de Materiais; Chefe de
Divisão de Convênios e Contratos; Chefe de Divisão de Faturamento. **Chefe de Setor:  Chefe de Setor de Epidemiologia Estatística; Chefe
de Setor de Manutenção; Chefe de Setor de Pessoal; Chefe de Setor de Vigilância Sanitária; Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo. Assim,
não há a necessidade da descrição individual.  **Diretor de Departamento:  Diretor  de Departamento de Administração Geral;  Diretor de
Departamento de Epidemiologia;  Diretor de Departamento de Material  e Logística;  Diretor  de Departamento Financeiro.  Assim, não há a
necessidade da descrição individual.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Coordenador de Assistência Médica e P.S.
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES Planejam, coordenam e avaliam ações de saúde definindo estratégias para o bom atendimento nas unidades de saúde.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro Cívico. Desempenha suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Digitador
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Digita textos em microcomputadores, acionando os dispositivos de comando, observando e controlando as etapas de programação dentro dos
critérios definidos, para gravar as informações documentadas pelo sistema de entrada de dados utilizados.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Desempenha suas atividades exclusivamente nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Escriturário
POPULAÇÃO EXPOSTA 33 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo as exigências de padrões estéticos,
baseando-se nas minutas fornecidas para atender as rotinas administrativas; recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos
assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da
unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando a agilização de informações; efetuar controles relativamente complexos,
envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil ou outros
tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; efetuar cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados
comparativos: cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e
dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados; operar e conservar equipamentos de reprodução xerográfica, de
fac-símile e microcomputadores; controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de
encaminhá-la ou despachá-la para pessoas interessadas; redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões
estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Médico Auditor
POPULAÇÃO EXPOSTA 03 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios

diagnósticos,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e  reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica  no  modelo  mundial,  bem  como,

desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direto ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para

conseguir melhor qualidade de vida à população; Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder o levantamento de dados que

permitem ao SNA conhecer  a qualidade,  a quantidade,  os  custos e  os gastos da atenção à saúde;  avaliar  objetivamente  os elementos

componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos através da detecção de

desvios dos padrões estabelecidos; Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à população, visando a

melhoria  progressiva  da  assistência  à  saúde;  Produzir  informações  para  subsidiar  o  planejamento  das  ações  que  contribuam  para  o

aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário; Determinar a conformidade dos elementos de um sistema ou serviço, verificando o

cumprimento das normas e requisitos  estabelecidos;  Levantar subsídios  para a análise  crítica  da eficácia do sistema ou serviço e seus

objetivos; Verificar a adequação, legalidade, eficiência, eficácia e resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos recursos da União

repassados a  Estados,  Município  e  Distrito  Federal;  Avaliar  a qualidade de assistência  à saúde prestada e seus resultados,  bem como

apresentar sugestões para seu aprimoramento; Avaliar a execução das ações de atenção à saúde, programas, contratos, convênios, acordos,

ajustes e outros instrumentos congêneres; Verificar o cumprimento da legislação federal, estadual, municipal e a normatização específica do

setor saúde; Observar o cumprimento pelos órgãos e entidades dos princípios fundamentais de planejamento de competência e controle;

Avaliar o desenvolvimento das atividades de atenção à saúde realizadas pelas unidades prestadoras de serviço SUS; Prover ao auditado a

oportunidade de apropriar os processos sob sua responsabilidade; Responder pelos livros de registros; Participar de programas de saúde

pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização, em conjunto com equipe da unidade de saúde,

ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participar de reuniões de âmbito local,

distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde e o bem estar da comunidade; Zelar

pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico,  limpeza e arejamento adequado, visando proporcionar  aos

pacientes um melhor  atendimento;  Participar  de  junta  médica;  Efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnósticos,  prescrever  medicamentos  e

realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina; Executar outras tarefas correlatas,

determinadas pelo superior imediato.
LOCALIZAÇÃO E

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

S.A.C. Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.
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GHE 01 ANÁLISE 01 CARGO Médico Radiologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Responder pelo cumprimento do plano de rádio proteção: uso de monitores, aventais e biombos; acompanhar a autoridade sanitária durante a
vistoria; supervisionar as atividades dos técnicos; responder pelos livros de registros; responder pela qualidade técnica do serviço; responder
pela manutenção em dia de todo o estoque de material usado em serviço; responsável pela assinatura do Alvará de Funcionamento; emitir e
assinar laudos radiológicos; responsável pela planilha de avaliação dos Técnicos de Raio X; examinar o paciente, palpando ou utilizando
instrumentos  especiais,  para  determinar  o  diagnóstico  ou,  sendo  necessário,  requisitar  exames  complementares  e  encaminhá-los  ao
especialista;  analisar  e  interpretar  resultados  de exames  de Raio  X,  bioquímicos,  hematológicos  e  outros,  comparando-os  com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetuar exames médicos destinados à admissão de
candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o
aproveitamento  dos  mais  aptos;  prestar  atendimento  de  urgência  em  casos  de  acidentes  de  trabalho  ou  alterações  agudas  de  saúde,
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emitir  atestados de saúde,
sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; participar de programas de saúde pública, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados; assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de
prevenção às doenças infecciosas,  visando preservar  a saúde no município;  participar  de reuniões  de âmbito local,  distrital  ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade;
zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos
pacientes um melhor atendimento; prestar atendimento de urgência e emergência; participar de junta médica; obedecer o regulamento interno
das unidades de saúde; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI).

GHE 01 ANÁLISE 01 CARGO Orientador Pedagógico
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial
e/ou a distância, na área da saúde, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam na SEMS
para atender as necessidades da comunidade, acompanhando e avaliando os processos educacionais, voltados para orientação pedagógica
na área da saúde. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas, campanhas e projetos
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade (escolar e não escolar) e as associações a ela vinculadas. Ministram
cursos e palestras na área da saúde.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ e Vigilância Epidemiológica - VE.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Secretário
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública  municipal.  Definem diretrizes,  planejam, coordenam e supervisionam ações,  monitorando resultados  e fomentando
políticas de mudança. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro Cívico. Desempenha suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Técnico em Administração
POPULAÇÃO EXPOSTA 07 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Realizar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e
recebendo informações sobre produtos e serviços; coletar preços e elaborar carta-convite de materiais ou serviços necessários; examinar
empenhos de despesas, verificando a classificação e existência de recursos nas dotações orçamentárias, para apropriar custos de bens de
serviços; acompanhar a confecção dos convênios; prestar contas de subvenção e convênio; efetuar a emissão de atestados para notas fiscais;
controlar as notas fiscais de contratos, adiantamentos, licitações, carta-convite e outros; fazer o lançamento em programas computadorizados
específicos, para emissão de cheques e justificativas para notas fiscais; realizar conciliação bancária; efetuar a emissão de ordem cronológica
de pagamentos para tesouraria; emitir requisições para liberação de verbas e conta financeira; realizar emissão de empenhos, procedendo ao
controle de saldo; efetuar as notas de lançamentos e liquidação; fazer os lançamentos para depósitos em conta dos fornecedores; efetuar o
controle de notas fiscais e emissão de dispensa de licitação, contratos, inexigibilidade, carta-convite e tomada de preços; realizar atividades
inerentes ao SIAFEM, como controle de saldos etc; efetuar análises financeiras das despesas do órgão, elaborando relatórios explicativos,
para comparar os investimentos do período com o anterior; organizar e controlar os processos mensais com todas as documentações, que
ficam disponíveis para auditoria; controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando
possíveis  erros,  a  fim  de  assegurar  a  correção das  operações contábeis;  executar  outras  tarefas  correlatas  determinadas  pelo  superior
imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades exclusivamente nas áreas administrativas da PMP.

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Técnico em Microinformática
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Recepcionar os equipamentos que apresentem problemas e organizá-los para a manutenção; efetuar as manutenções corretivas e preventivas
nos equipamentos, assegurando o funcionamento do hardware e do software; elaborar e acompanhar a requisição para manutenção externa
do equipamento, quando o mesmo não puder  ser reparado internamente; garantir  a segurança das informações, por meio de cópias de
segurança e armazenando-as em local  prescrito;  atender os usuários, orientando-os na utilização de  hardware  e  software,  inspecionar o
ambiente físico para garantir a segurança e conservação dos equipamentos; executar outras atividades correlatas, determinadas pelo superior
imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Informática TST. Desempenha suas atividades nas áreas administrativas da PMP.
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GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Telefonista
POPULAÇÃO EXPOSTA 06 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES Opera equipamentos telefônicos, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Desempenham suas atividades exclusivamente nas áreas administrativas da PMP.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01 / ANÁLISE 01
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição Meio de propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Treinamento em ergonomia (Orientação postural);
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral;
• Ginástica laboral.

Não aplicável.

Observações: 
-- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-01, que realizam suas atividades em áreas administrativas da PMP.
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01 / ANÁLISE 01
Reconhecimento Avaliação

- NA – Não se Aplica.

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Assistente de Saúde
POPULAÇÃO EXPOSTA 37 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Auxiliam nas tarefas dos profissionais de saúde. Recepcionam pacientes e executam serviços administrativos de apoio à unidade de saúde.
Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba.

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Auxiliar de Enfermagem - PSF
POPULAÇÃO EXPOSTA 99 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Desenvolver com os Agentes Comunitários de Saúde atividades de identificação das famílias de risco; contribuir com o trabalho do Agente
Comunitário de Saúde, quando solicitado, no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos
expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar os procedimentos de vigilância
sanitária  e epidemiológica  nas áreas de atenção à criança,  ao  adolescente,  à  mulher,  ao adulto  e  ao  idoso,  bem como no controle da
tuberculose, doenças crônico-degenerativas, infecto-contagiosas etc.; desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,  à  mulher,  ao  adulto  e  ao  idoso,  com  ênfase na promoção da  saúde  e  prevenção  de  doenças;  participar  da  discussão e
organização do processo de trabalho da unidade de saúde; realizar visitas domiciliares e prestar assistência em domicílio ao nível de sua
competência;  desenvolver  atividades  de  coleta  de  exames  laboratoriais;  realizar  registros  das  atividades  de enfermagem,  cumprindo as
prescrições de assistência de enfermagem e médica; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas seguindo o calendário
oficial; realizar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamentos, bem como sua preparação, armazenamento e
manutenção; efetuar a notificação, controle de suspeitos ou comunicantes de doenças sob vigilância ou de notificação compulsória; participar
nas orientações educativas realizadas pelas equipes de saúde, individualmente ou em grupos; zelar pela ordem, reposição, conservação do
material e equipamentos, conforme rotina do serviço; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF)  e demais Unidades de Saúde do Município de Piracicaba.

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Auxiliar de Enfermagem
POPULAÇÃO EXPOSTA 98 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Faz curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; Aplica injeções intramusculares, intravenosas e
vacinas segundo prescrição médica; ministra medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando os horários e doses prescritas pelo
médico responsável; verifica a temperatura, pressão arterial e pulsação dos pacientes, empregando as técnicas e instrumentos apropriados;
orienta pacientes em assuntos de sua competência; Prepara pacientes para consultas e exames; Colhe ou recolher material dos pacientes
para a realização de exames de laboratório, conforme determinação médica; lava e esteriliza instrumentos médicos e odontológicos utilizando
produtos e equipamentos apropriados; auxilia médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem
como no atendimento aos pacientes; Auxilia no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos, a fim
de solicitar reposição quando necessário; Controla e mantém atualizado o fichário contendo informações sobre os pacientes, tratamentos e
medicamentos ministrados e outros dados de interesse médico; Faz visitas domiciliares e a escolas, segundo programação estabelecida, para
atender pacientes e coletar  dados de interesse médico;  Participa de campanhas de vacinação;  Comunica ao superior  imediato qualquer
problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos da unidade de saúde, a fim de que seja providenciado o devido reparo; faz pré e
pós  consulta  conforme o deferido pelas  normas programáticas da secretaria;  mantém o local  limpo e  arrumado;  Executa outras  tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Enfermeira N.S.
POPULAÇÃO EXPOSTA 65 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejar, dirigir, implementar e priorizar a assistência prestada ao cliente; avaliar e priorizar os recursos necessários à assistência do cliente
nas unidades; operar os equipamentos utilizados na assistência ao cliente, bem como orientar e treinar a equipe no manuseio dos mesmos;
compor a equipe de suporte avançado de vida; zelar pela conservação dos equipamentos e materiais da unidade; realizar reuniões periódicas
com a  equipe de  enfermagem; elaborar  escala  mensal  de  revezamento,  escala  de  atribuições  e  escala  de  férias;  avaliar  o  registro  de
enfermagem nos prontuários e livros de plantão, orientando a equipe conforme procedimentos padronizados; participar de reuniões com a
coordenação,  estabelecendo  metas  para  melhorar  a  qualidade  de  atendimento  ao  cliente;  ministrar  cursos  de  atualização  e  ou
aperfeiçoamento do atendimento ao cliente em estado grave à equipe de enfermagem; participar em projetos de construção e reforma da
unidade; prevenir e controlar de forma sistemática as infecções nas unidades, conforme protocolo de CCI; planejar, dirigir, implementar e
priorizar a assistência prestada à limpeza da unidade; planejar, dirigir, implementar e priorizar a assistência prestada à recepção; mediar todas
as  questões  pertinentes  à  unidade  e  ao  cliente  com  outros  serviços  da  rede  municipal,  hospitais,  laboratórios  e  serviços  municipais  e
intermunicipais; aplicar o Soro Anti-rábico nos casos indicados; colher citologia oncótica, orientar e educar sobre câncer de mama e câncer
uterino; colher sangue arterial para exames laboratoriais (gasometria); colocar sonda nasoenteral conforme técnica padronizada, solicitando
RX e avaliação médica após colocação da mesma; orientar a família e o cliente com alimentação por sonda nasoenteral; fazer consultas de
enfermagem ao paciente adulto, criança, gestante, idosos, adolescentes e mulheres; planejar e realizar ações educativas para grupos de
pacientes portadores de doenças crônicas (HA, diabetes e outras); planejar e realizar todas as ações da saúde da mulher e do adolescente;
acompanhar  a gestante, avaliando critérios de riscos e realizando o pré-natal de baixo risco;  acompanhar a criança no 1º ano de vida,
avaliando critérios de riscos e realizando a consulta de enfermagem àqueles de baixo risco; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato. 
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Enfermeira N.S.-PSF 
POPULAÇÃO EXPOSTA 61 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família; realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e
emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; efetuar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever e transcrever medicações, conforme os protocolos estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde e as
disposições legais da profissão; desenvolver ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher,
adulto e idoso; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes,
na  Unidade  de  Saúde  da  Família  e,  quando  necessário,  no  domicílio;  desenvolver  atividades  correspondentes  às  áreas  prioritárias  de
intervenção na Atenção Básica, definidas nas Normas Operacionais de Saúde – NOAS 2001; planejar, organizar e coordenar a criação de
grupos de patologias específicas como de hipertensos, diabéticos, saúde mental etc.; coordenar e supervisionar ações de capacitação de
Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) e demais Unidades de Saúde do Município de Piracicaba.

GHE 02 ANÁLISE 02 FUNÇÃO Técnico de Enfermagem
POPULAÇÃO EXPOSTA 240 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Auxiliar na elaboração do planejamento de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para  determinar a assistência a ser
prestada pela equipe, no período de trabalho; participar de programas de orientação às gestantes, crianças, hipertensos e diabéticos, às
doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo com o enfermeiro as atividades de educação permanente, para manter os padrões desejáveis
de assistência aos pacientes; participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da
desnutrição;  executar  todos  os  procedimentos  de  enfermagem,  como administração de sangue  e  plasma,  controle  de  pressão venosa,
monitoração de respiradores artificiais e prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes;
preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, seguindo normas técnicas preestabelecidas, para a realização de
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; controlar  o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o
estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; participar de campanhas de vacinação e demais campanhas programadas pela Secretaria
Municipal de Saúde; comunicar ao superior imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos da unidade de
saúde, a fim de que seja providenciado o devido reparo; fazer pré e pós-consulta conforme deferido pelas normas programáticas da Secretaria
Municipal de Saúde; manter o local de trabalho limpo e arrumado; participar das ações educativas; realizar visitas domiciliares; participar das
ações realizadas com grupos de hipertensão arterial, diabéticos, crianças e adolescentes; executar outras tarefas determinadas pelo superior
imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 02 / ANÁLISE 02
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Químico
Q7 – Outros
Detergente
enzimático

Esterilização dos
materiais
utilizados

Eventual Contato
Irritação na pele

e nos olhos
Qualitativa 2 1 1 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,
fômites, material
utilizado durante

a assistência

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros Trabalho em pé Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 2.3 – Situação
de stress

Situação de
gravidade Eventual Relacional

Risco de
adoecimento Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 12 – Cortes e
perfurações

Material
perfurocortante

Intermitente Contato
Cortes e

perfurações
Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Intermitente Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

padrão;

• Luvas de procedimento cirúrgico;
• Luvas de procedimento não cirúrgicos;
• Luvas de Látex;
• Avental plástico;
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 02 / ANÁLISE 02
Reconhecimento Avaliação

• Ventilação natural;
• Limpeza e desinfecção concorrente e terminal

do ambiente de trabalho;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Gorro;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2  –  N95  (sem

manutenção  e  sem  válvula)  –  se
adentrar áreas de isolamento

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-02.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico
POPULAÇÃO EXPOSTA 62 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 
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GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico Atendimento Domiciliar
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Realizar  atendimento  domiciliares  em  pacientes  portadores  de  enfermidades  crônicas  e  ou  degenerativas  de  pacientes  acamados  e
impossibilitados, prestando assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade (criança, adolescente, adulto e idoso), utilizando
toda  a  sua  capacidade  técnica  profissional  e  dos  meios  propedêuticos,  de  apoio  diagnóstico,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e
reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica,  bem  como desenvolver  ações  de  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  doenças  aos
indivíduos assistidos no ambiente domiciliar;  efetuar exames médicos, emitir  diagnósticos, prescrever medicamentos, participar da equipe
multiprofissional destinada ao planejamento, à implementação, ao controle e à execução de projetos e programas, aplicando recursos da
medicina preventiva,  terapêutica e Cuidados Paliativos;  requisitar  exames complementares e encaminhar  para atendimento especializado
quando necessário. Interpretar resultado de exames diversos para confirmar o diagnóstico; prescrever medicamentos indicando a dosagem e
via de administração e manter os registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica e o tratamento prescrito; orientar a
família, os cuidadores formais e informais sobre as condições de saúde do paciente, as necessidades do cuidado e seu prognóstico; trabalhar
em conjunto com as equipes de Atenção Primária do Município (USF/ UBS/ CRABs) na condução dos pacientes pertencentes as áreas de
abrangência destas unidades e na elaboração de projetos terapêuticos; realizar a coleta e avaliação de dados bioestatísticos e sócio-sanitários
da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada, elaborar programas educativos e prestar atendimentos
preventivos; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e preventiva; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

USF / UBS/ CRAB e domicílios em Piracicaba em geral.

GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico Clínico Geral
POPULAÇÃO EXPOSTA 24 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico do PSF
POPULAÇÃO EXPOSTA 26 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde dos usuários de sua área adstrita, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um
processo terapêutico e de confiança; executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; desenvolver
ações de assistência integral nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando
também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; promover a qualidade de vida e
contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade - o conceito
de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e planejamento das
ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da Medicina; realizar atividades
clínicas correspondentes às áreas prioritárias na Atenção Básica,  definidas na NOAS 2001; fomentar a criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental etc.; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário,
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde da Família, por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e
contra-referência; indicar internação hospitalar; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) e demais Unidades de Saúde do Município de Piracicaba.

GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico Pediatra / Médico Plantonista Pediatra
POPULAÇÃO EXPOSTA 17 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde da criança, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios
diagnósticos,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e  reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica  no  modelo  mundial,  bem  como
desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para
conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir  diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas  de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando  recursos  da  medicina  tanto  preventiva  como curativa;  analisar  e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento em urgências e
emergências: efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos  de  enfermidades,  aplicando  recursos  da  medicina;  participar  do  desenvolvimento  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  exercer  sua
profissão com  autonomia,  de  acordo  com os  princípios  do Código  de  Ética  Médica  vigente  no País;  executar  outras  tarefas  correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 03 ANÁLISE 03A CARGO Médico Plantonista Clínica Médica
POPULAÇÃO EXPOSTA 20 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Cardiologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de propedêutica
armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito  e
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade,
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado
para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas
relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a
urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de  servidores públicos municipais;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

CRAB e Centro de Especialidades Médicas.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Dermatologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade e para
estudantes da rede municipal  de ensino;  assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e Medicina
Preventiva;  participar  do  desenvolvimento  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  prestar  atendimento  a  urgências  clínicas,  cirúrgicas  e
traumatológicas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas e CEDIC.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Gastroenterologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 03 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Policlínica, Centro de Especialidades Médicas e CESM.

GHE 03 ANÁLISE 03C CARGO Médico Ginecologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 05 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos  pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da  comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Ortopedista / Médico Plantonista Ortopedista
POPULAÇÃO EXPOSTA 19 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Fazer  exames  médicos,  emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos  e  outras  formas  de tratamento  das  afecções  agudas,  crônicos  ou
traumatológicos de ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente;
prestar assistência integral à saúde do indivíduo, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoio
diagnósticos,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e  reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica  no  modelo  mundial,  bem  como
desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para
conseguir  melhor  qualidade de vida à população;  avaliar  as condições físicas e funcionais  dos pacientes,  fazendo inspeção, palpação e
observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; orientar ou
executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a
imobilização adequada dos membros ou regiões do corpo afetado; orientar ou executar a colocação de trações transesqueléticas ou outras,
empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção ostearticular; realizar cirurgias em ossos e
anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pino,
placas, parafusos, hastes e outros, com vistas ao restabelecimento da continuidade óssea; indicar ou encaminhar pacientes para fisioterapia
ou reabilitação, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação; participar de equipes multiprofissionais, emitindo
pareceres  em  sua  especialidade,  encaminhando  ou  tratando  os  pacientes,  para  prevenir  deformidades  ou  seu  agravamento;  realizar
tratamentos clínicos, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a recuperação do paciente; exercer
sua profissão com autonomia, de acordo com os princípios do Código de Ética Médica vigente no País; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT) e Centro de Especialidades Médicas (CEM). 

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Otorrinolaringologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 03 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de propedêutica
armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; Manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito  e
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade,
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado
para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; Assessorar na elaboração de campanhas educativas
relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; Prestar atendimento a
urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas, Policlínica e SEMPEM.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Plantonista
POPULAÇÃO EXPOSTA 87 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Pneumologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de propedêutica
armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito  e
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade,
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado
para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas
relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a
urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de  servidores públicos municipais;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

CEDIC.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Reumatologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade e para
estudantes da rede municipal  de ensino;  assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e Medicina
Preventiva;  participar  do  desenvolvimento  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  prestar  atendimento  a  urgências  clínicas,  cirúrgicas  e
traumatológicas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Ultrassonografista
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames complementares e  encaminhá-lo  para atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de
baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública
e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI).

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Urologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de propedêutica
armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito  e
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade,
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado
para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas
relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a
urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas.

GHE 03 ANÁLISE 03B CARGO Médico Vascular
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios
propedêuticos,  de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo
mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção
das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de propedêutica
armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado;
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito  e
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade,
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado
para a comunidade e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde
Pública e Medicina Preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento a urgências clínicas,
cirúrgicas e traumatológicas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas e CADME – Doenças Metabólicas.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 03 / ANÁLISE 03A – 03B
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,
fômites, material
utilizado durante

a assistência.

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 2 - Baixo NA

E 1.5 – Outros Trabalho em pé Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 2.3 – Situação
de stress

Situação de
gravidade

Eventual Relacional
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 12 – Cortes e
perfurações

Material
perfurocortante Eventual Contato

Cortes e
perfurações Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

• Luvas de procedimento cirúrgico;
• Luvas de procedimento não cirúrgicos;
• Avental plástico;
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emergência;
• Ventilação natural;
• Limpeza e desinfecção concorrente e terminal

do ambiente de trabalho;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

padrão;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Gorro;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2/N95 (sem manutenção

e sem válvula) –  se adentrar  áreas de
isolamento.

Observações: 
-- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-03.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 04 ANÁLISE 04 FUNÇÃO Cirurgião Dentista
POPULAÇÃO EXPOSTA 65 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, inclusive urgências;
prescrever ou administrar medicamentos, determinado via oral ou parental, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; manter
registro dos pacientes examinados e tratados; fazer perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a fim de
fornecer  atestados  de  capacitação  física  para  admissão  de  pessoal  na  Prefeitura;  efetuar  levantamentos  que  identifiquem  indicadores
odontológicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos e prevenção dos problemas de
saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para o escolar e para população; participar da elaboração de planos de
fiscalização  sanitária;  realizar  atendimentos  de  primeiros  cuidados  de  urgências;  encaminhar  e  orientar  os  usuários  que  apresentarem
problemas  mais  complexos,  a  outros  níveis  de  especialização,  assegurando  o  seu  retorno  e  acompanhamento,  inclusive  para  fins  de
complementação do tratamento;  emitir  laudos,  pareceres  e  atestados  sobre  assuntos de sua competência;  programar  e  supervisionar  o
fornecimento de insumo para as ações individuais e coletivas; supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental e
Atendentes de Consultório Dentário; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e demais Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 04 ANÁLISE 04 FUNÇÃO Cirurgião Dentista Plantonista
POPULAÇÃO EXPOSTA 07 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, inclusive urgências;
prescrever ou administrar medicamentos, determinado via oral ou parental, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; manter
registro dos pacientes examinados e tratados; fazer perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a fim de
fornecer  atestados  de  capacitação  física  para  admissão  de  pessoal  na  Prefeitura;  efetuar  levantamentos  que  identifiquem  indicadores
odontológicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos e prevenção dos problemas de
saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para o escolar e para população; participar da elaboração de planos de
fiscalização  sanitária;  realizar  atendimentos  de  primeiros  cuidados  de  urgências;  encaminhar  e  orientar  os  usuários  que  apresentarem
problemas  mais  complexos,  a  outros  níveis  de  especialização,  assegurando  o  seu  retorno  e  acompanhamento,  inclusive  para  fins  de
complementação do tratamento;  emitir  laudos,  pareceres  e  atestados  sobre  assuntos de sua competência;  programar  e  supervisionar  o
fornecimento de insumo para as ações individuais e coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo
Auxiliar em Saúde Bucal; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 04 / ANÁLISE 04
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico F 4 - Ruído
Instrumentos utilizados
durante a assistência Intermitente Ar PAIR

Qualitativa/
Quantitativa 2 1 2 - Baixo

Abaixo do LT / 80dB(A) /
85dB(A)

Químico
Q7 – Outros
Amálgama e

resinas

Material restaurador dos
dentes

Intermitente Contato Intoxicação Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Biológico
B7 – Outros:

Microorganismo
s

Pacientes,fômites e
material utilizado

durante a assistência
Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA
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Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Posto e organização do
trabalho, sujeito de
trabalho (paciente),
técnicas clínicas,
necessidade de

inclinações laterais,
flexões e extensões da

coluna

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

E 2.2 -
Monotonia e

Repetitividade

Força excessiva,
posturas incorretas, alta
repetitividade de um

mesmo padrão de
movimento  e

compressão mecânica
dos tecidos

Intermitente Contato DORT Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

E 2.3 – Situação
de stress

Situação de gravidade Eventual Relacional
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 12 – Cortes e
perfurações

Material perfurocortante Intermitente Contato
Cortes e

perfurações
Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões, tropeços e
desequilíbrios durante a

movimentação 
Intermitente Contato

Lesões e
escoriações Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização, iluminação e saídas de emergência;
• Ventilação natural;
• Limpeza  e  desinfecção  concorrente  e  terminal

do ambiente de trabalho;
• Coletor  adequado  para  descarte  de  materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções periódicas e correção de condições abaixo do

padrão;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial e continuada sobre: agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas intercaladas  para recuperação durante a jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luvas de procedimento cirúrgico;
• Luvas de procedimento não cirúrgicos;
• Avental plástico ou TNT;
• Gorro;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2/N95 (sem manutenção

e sem válvula) –  se adentrar  áreas de
isolamento.

Obs.: embora identificado o risco físico ruído (em
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condições normais os níveis de ruído devem ficar
entre 60 e 70 decibéis (dB) ¹),  não foi  indicado o
EPI  correspondente,  face  a  necessidade  de
interação entre o profissional e o paciente e estar
abaixo do Nível de Ação e do  LT.

Observações: 
1. Saquy PC, Cruz Filho AM, Souza Neto MD, Pécora JD. A ergonomia e as doenças ocupacionais do cirurgiãodentista. Parte I  – Introdução e agentes físicos.  ROBRAC.
1996;6(19):25-8.
-- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-04.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 05 ANÁLISE 05 FUNÇÃO Auxiliar em Saúde Bucal
POPULAÇÃO EXPOSTA 43 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivos e fichários; revelar
e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião dentista
e o técnico em higiene bucal junto à cadeira operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso odontológico;
selecionar molduras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; proceder a conservação e a
manutenção do equipamento odontológico; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e demais Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

GHE 05 ANÁLISE 05 FUNÇÃO Técnico em Saúde Bucal
POPULAÇÃO EXPOSTA 06 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejam o trabalho técnico odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde.
Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias
humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos
financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas
conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 05 / ANÁLISE 05
Reconhecimento Avaliação
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Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico F 4 – Ruído
Instrumentos

utilizados durante a
assistência 

Intermitente Ar PAIR Quantitativa
Qualitativa/
Quantitativa

2 1
Abaixo do LT / 80dB(A) /

85dB(A)

Químico

Q7 – Outros
Amálgama e

resinas

Material restaurador
dos dentes

Eventual Contato Intoxicação Qualitativa 3 0 0 - Baixo NA

Q7 – Outros
Detergente
enzimático

Esterilização dos
materiais utilizados

Eventual Contato
Irritação na pele

e nos olhos
Qualitativa 2 1 1 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,fômites e
material utilizado

durante a
assistência

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Auxílio ao cirurgião Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

E 1.5 – Outros Trabalho em pé Intermitente Contato Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 2.3 – Situação
de stress

Situação de
gravidade

Eventual Relacional
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 12 – Cortes e
perfurações

Material
perfurocortante

Intermitente Contato
Cortes e

perfurações
Qualitativa 2 2 4 - Médio NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Intermitente Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

• Luvas de procedimento cirúrgico;
• Luvas de procedimento não cirúrgicos;
• Luvas de Látex;

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

emergência;
• Ventilação natural;
• Limpeza e desinfecção concorrente e terminal

do ambiente de trabalho;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

padrão;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial e continuada sobre: agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Avental plástico ou TNT;
• Gorro;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2/N95 (sem manutenção

e sem válvula) –  se adentrar  áreas de
isolamento.

Obs.: embora identificado o risco físico ruído (em
condições normais os níveis de ruído devem ficar
entre 60 e 70 decibéis (dB) ¹),  não foi  indicado o
EPI  correspondente,  face  a  necessidade  de
interação entre o profissional e o paciente e estar
abaixo do Nível de Ação e do  LT.

Observações: 
1. Saquy PC, Cruz Filho AM, Souza Neto MD, Pécora JD. A ergonomia e as doenças ocupacionais do cirurgião dentista. Parte I – Introdução e agentes físicos.  ROBRAC.
1996;6(19):25-8.
-- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-04.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 06 ANÁLISE 06 CARGO Enfermeiro Esp. em Medicina do Trabalho
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Estudar as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe,
para identificar as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do trabalho; elaborar e executar planos e programas de proteção
à saúde dos empregados as causas de absenteísmo, fazer levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, proceder a estudos
epidemiológicos, coletar dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações com as atividades
funcionais, para obter a continuidade operacional e o aumento da produtividade; executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais ou não-profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho do
menor e da mulher, para propiciar a preservação da integridade física e mental do trabalhador; prestar primeiros socorros no local de trabalho,
em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o
posterior atendimento médico adequado, para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente; elaborar e executar ou
supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local
de  trabalho,  controlando  sinais  vitais,  aplicando  medicamentos  prescritos,  curativos,  inalações  e  testes,  coletando  material  para  exame
laboratorial,  vacinações e outros tratamentos, para reduzir  o absenteísmo profissional; organizar e administrar o setor de enfermagem da
empresa, prevendo pessoa e material necessário, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem do trabalho, atendentes e outros,
para promover o atendimento às necessidades de saúde do trabalhador; treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material
adequado ao tipo  de trabalho,  para reduzir  a  incidência de acidentes;  planejar e executar  programas de educação sanitária,  divulgando
conhecimentos e  estimulando a aquisição de hábitos  sadios,  para prevenir  doenças profissionais  e melhorar  as  condições de saúde do
trabalhador, registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, manter cadastros atualizados, a fim de preparar informes para
subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT.

GHE 06 ANÁLISE 06 CARGO Médico Esp. em Medicina do Trabalho
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios
diagnósticos,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e  reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica  no  modelo  mundial,  bem  como,
desenvolver ações no âmbito da saúde coletiva, direto ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para
conseguir melhor qualidade de vida à população; prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; examinar o servidor,
auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio de estetoscópio e de outros específicos para verificar a presença de anomalias e
distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; executar exames periódicos de todos os servidores; ou em
especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os
resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional do órgão
público; executar exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo
anamnese,  exame  clínico  e/ou  interpretando  os  resultados  dos  exames  complementares,  para  detectar  prováveis  danos  à  saúde  em
decorrência do trabalho que executam e instruir a Administração Municipal para a readaptação em outra função, fazer tratamentos de urgência
em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde,  orientando e/ou executando a terapêutica adequada,  para prevenir
consequências  mais  graves  ao  servidor  público;  avaliar,  juntamente  com  outros  profissionais,  condições  de  segurança,  visitando
periodicamente  os  locais  de  trabalho,  para  sugerir  à  direção  dos  órgãos  públicos  medidas  destinadas  a  remover  ou  atenuar  os  riscos
existentes; participar, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores,
analisando em conjunto  os  riscos,  as  condições  de trabalho,  os  fatores  de insalubridade,  de  fadiga  e  outros,  para  obter  a  redução de
absenteísmo  e  a  renovação  da  mão-de-obra;  participar  do  planejamento  e  execução  dos  programas  de  treinamento  das  equipes  de
atendimento de emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros
em casos de acidentes graves e catástrofes; participar de inquéritos sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas e
estudos  epidemiológicos,  elaborando  e/ou  preenchendo  formulários  próprios  e  estudando  dados  estatísticos,  para  estabelecer  medidas
destinadas a reduzir  a morbidade e mortalidade decorrente de acidentes de trabalho,  doenças profissionais  e doenças de natureza não
ocupacional; participar dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que trabalharão e o tipo de vacina a ser aplicada para
prevenir  moléstias  transmissíveis;  participar  de  estudos  das  atividades  realizadas  pela  Administração  Pública,  analisando  as  exigências
psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas; proceder aos exames médicos destinados à admissão do
candidato habilitado ao serviço público municipal, para possibilitar a avaliação para declara-lo apto para o ingresso; elaborar, quando solicitado,
laudos periciais sobre acidente de trabalho, condições de insalubridade e penosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para
tomadas  de decisões  em  questões  específicas  relacionadas  às  normas  de  segurança,  higiene e  medicina  do trabalho;  efetuar  exames
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos da medicina; executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT.

GHE 06 ANÁLISE 06 CARGO Técnico de Enfermagem do Trabalho
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência aos pacientes, atuando sob a supervisão do Médico e do Enfermeiro do Trabalho; medir a pressão arterial, temperatura,
peso e estatura; ministrar medicamentos, aplicar injeções e fazer curativos, conforme prescrição médica; organizar e manter atualizados os
prontuários médicos; realizar registros e elaborar relatórios técnicos com relação à saúde laboral dos servidores públicos; elaborar estatística
de  atendimento  da  sua  unidade;  participar  da  execução  de  programas  de  segurança  do  trabalho,  prevenção  de  acidentes  e  doenças
ocupacionais; realizar levantamentos de doenças ocupacionais, lesões traumáticas e doenças epidemiológicas; oferecer apoio à Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA em assuntos pertinentes a sua área; fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes
de  trabalho  ou  doenças  ocupacionais;  participar  de  campanhas  de  promoção à  saúde do  trabalhador;  zelar  pela  limpeza,  manutenção,
conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 06 / ANÁLISE 06
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Proveniente do
processo de

trabalho / exames
ocupacionais

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios • Ordens de Serviço; • Luvas de procedimento não cirúrgico;
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(Extintores e/ou hidrantes);
• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de

emergência;
• Ventilação natural.

• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,
proteção lateral e válvulas para ventilação;

• Máscara para proteção:
◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2/N95  (sem  manutenção

e sem válvula)  –  se adentrar  áreas de
isolamento.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-05.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Assistente Social
POPULAÇÃO EXPOSTA 09 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Elaborar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais; elaborar, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do serviço social; encaminhar as providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
orientar os indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos em atendimento
e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar os benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar as pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; realizar estudos
sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais; dirigir veículos da Prefeitura Municipal quando necessário, de
acordo com sua habilitação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Doenças Infecto-Contagiosas (CEDIC), Centro
de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Serviço Social, S.A.C., Centro Especializado em Saúde da
Mulher (CESM), Pacto Mortalidade Infantil, Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN).

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Fonoaudióloga
POPULAÇÃO EXPOSTA 04 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Avaliar  as  deficiências  dos pacientes,  realizando exames fonéticos,  da linguagem e audiometria,  além de outras  técnicas próprias,  para
estabelecer plano de treinamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos
resultados dos testes de avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso; desenvolver trabalho de correção de distúrbios da
palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do
tratamento, observando a evolução do processo e promovendo ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes
à família e a outros grupos sociais; atuar na área de audiologia clínica, realizando e interpretando exames de audiometria fonal e vocal,
impedanciometria,  otoemissões acústicas,  Bera  e  avaliação condicionada infantil;  realizar  programas  relativos  à  área de Saúde  Pública;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Especialidades Médicas (CEM).

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Médico Psiquiatra
POPULAÇÃO EXPOSTA 06 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência integral à saúde do indivíduo, utilizando-se de todo a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de
apoio  diagnóstico,  cirúrgico  e  terapêutico  existente  e  reconhecido  pela  comunidade  médica  científica  no  modelo  mundial,  bem  como,
desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para
conseguir melhor qualidade de vida à população; auxiliar na escolha da melhor terapia para o usuário; prestar assistência a pacientes com
transtornos mentais graves, psicoses, neuroses graves e demais transtornos; prescrever medicações e monitorar as drogas prescritas de
acordo com CID 10; fazer inter consultas; examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e
outros, para situar a sua problemática conflitiva; estabelecer a intercomunicação e a transferência, para elaborar o diagnóstico; encaminhar o
paciente a sessões de psicoterapia individual ou em grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a
ajustar-se; proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais,
de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; participar
de  projetos  terapêuticos;  aconselhar  familiares  dos  pacientes,  entrevistando-os  e  orientado-os,  para  possibilitar  a  formação  de  atitudes
adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos empregando medicamentos ou aparelhos
especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Cadeia.

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Especialista em Educação - Psicólogo
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar  a orientação e o diagnostico clinico. Realiza estudos, projetos e pesquisas no campo da
psicologia; realiza atendimento psicológico individual e ou em grupo aos servidores públicos municipais; promove e acompanha os processos
de adaptação e readaptação dos servidores públicos municipais; elabora, desenvolve e avalia programas de capacitação de pessoal; elabora,
implanta e avalia o desempenho de pessoal; elabora, implementa e avalia programas de prevenção à saúde do trabalhador; realiza vistorias,
perícias e pareceres sobre matéria de psicologia; executa outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

CASAP e CESM.

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Professor de Educação Artística
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Organizar  e  favorecer,  para  a  criança,  processo  de  conscientização  das  coisas  através  dos  sentidos,  de  pensamento  imaginativo,  de
flexibilidade, fluência normal e originalidade. Estimular e respeitar a atividade criadora da criança.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Psicólogo
POPULAÇÃO EXPOSTA 15 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. Realizar estudos, projetos e pesquisas no campo da
psicologia;  realizar  atendimento  psicológico  individual  e  ou  em  grupo  aos  servidores  públicos  municipais;  promover  e  acompanhar  os
processos de adaptação e readaptação dos servidores públicos municipais; elaborar, desenvolver e avaliar programas de capacitação de
pessoal;  elaborar,  implantar  e  avaliar  o  desempenho  de  pessoal;  elaborar,  implementar  e  avaliar  programas  de  prevenção  à  saúde  do
trabalhador;  realizar  vistorias,  perícias  e  pareceres sobre  matéria de  psicologia;  executar  outras  atividades correlatas  determinadas pelo
superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Casa das Oficinas e Centro de Doenças Infecto-Contagiosas (CEDIC).

GHE 07 ANÁLISE 07 CARGO Terapeuta Ocupacional
POPULAÇÃO EXPOSTA 11 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Avaliar, tratar, desenvolver, reabilitar e habilitar os portadores de transtornos emocionais, físicos e/ou psíquicos, promovendo atividades com
fins específicos, para proporcionar condições na sua recuperação, integração social e melhoria na qualidade de vida; prestar atendimento à
comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições
médicas; organizar, preparar e executar programas ocupacionais, baseando-se em características e sintomas dos casos em trabalho, para
propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa despertar, desenvolver ou aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; planejar,
executar  ou supervisionar  trabalhos individuais  ou  em grupos,  desenvolvendo e estimulando o potencial  das pessoas em tratamento ou
acompanhamento, através de atividades criativas, estabelecendo as tarefas de acordo com a orientação, discussão e avaliação da equipe de
profissionais de Saúde Mental e/ou outros, para possibilitar a redução, compreensão ou cura dos transtornos ou alterações dos usuários do
serviço, melhorando assim o seu estado emocional/psíquico, aumentando sua auto-estima e melhoria da qualidade de vida; dirigir e orientar os
trabalhos,  supervisionando  os  pacientes  na  execução  das  tarefas,  auxiliando-os  no  desenvolvimento  de  programa, para  minimizar  suas
alterações e/ou transtornos, reintegrando-os na sociedade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Casa das Oficinas e Residência Terapeutica.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 07 / ANÁLISE 07
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,
fômites e material
utilizado durante

a assistência

Eventual Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 07 / ANÁLISE 07
Reconhecimento Avaliação

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ventilação natural.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luvas de procedimento não cirúrgico;

Se  houver  a  necessidade  de  adentrar  área  de
isolamento,  fazer  uso  de: Respirador  sem
manutenção e sem válvula PFF2/N95 e Óculos de
Segurança.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-06.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 08 ANÁLISE 08 CARGO Biólogo
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e
inventariam biodiversidade.  Organizam coleções biológicas,  manejam recursos naturais,  desenvolvem atividades de educação ambiental.
Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Podem
prestar consultorias e assessorias. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

GHE 08 ANÁLISE 08 CARGO Ecólogo
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Estudam a relação entre os seres vivos e seus habitats, desenvolvem atividades de pesquisa, elaboram projetos, coordenam equipes, coletam,
tratam e analisam material biológico, dados e informações, geram conhecimentos, métodos e técnicas de conservação da natureza e utilização
racional dos recursos naturais e divulgam resultados de pesquisa. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria técnica e científica,
como também podem dar aulas, planejar cursos e eventos científicos. 
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

GHE 08 ANÁLISE 08 CARGO Encarregado de Serviço
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Participação na elaboração do planejamento municipal das ações de vigilância entomológica e combate ao vetor; elaboração de itinerários para
os supervisores;  supervisão direta e indireta do trabalho desenvolvido pelos  supervisores; participação na elaboração de treinamentos e
reciclagem para supervisores e agentes;  Participação nas festas populares para veiculação das mensagens educativas para controle da
dengue; realizar avaliações sistemáticas e continuadas das ações implantadas junto à população. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

GHE 08 ANÁLISE 08 CARGO Supervisor
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Participação na elaboração do planejamento municipal das ações de vigilância entomológica e combate ao vetor; elaboração de itinerários para
os agentes de zoonoses;  supervisão direta e indireta do trabalho desenvolvido pelos agentes de zoonoses; participação na elaboração de
treinamentos e reciclagem para os agentes;  Participação nas festas populares para veiculação das mensagens educativas para controle da
dengue; realizar avaliações sistemáticas e continuadas das ações implantadas junto à população. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 08 / ANÁLISE 08
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Eventual Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Biológico B7 – Outros:

Microorganismos
Cães, gatos,

coleta de animais
sinantrópicos e

peçonhentos etc.

Eventual Contato Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 08 / ANÁLISE 08
Reconhecimento Avaliação

fungos etc.

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Eventual Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco

Mordidas,
arranhões,
picadas etc.

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ventilação natural.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luva de vaqueta;
• Luva nitrílica;
• Óculos de proteção com lente fumê;
• Chapéu com protetor de pescoço;
• Calçado de segurança;
• Bota de PVC forrada com cano longo;

◦ Respirador PFF2/VO (sem manutenção e
com válvula)

• Protetor solar FPS 30.
Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-07.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Analista de Laboratório
POPULAÇÃO EXPOSTA 15 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Emitir laudos técnicos e pareceres; realizar exames de urina, sorológicos, hematológicos, bioquímicos e bacteriológicos, empregando técnicas
apropriadas, para possibilitar  o diagnóstico clínico; interpretar, avaliar  e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os, calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu
perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das
análises; efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; supervisionar a atuação da equipe técnica e auxiliar; liberar os
laudos de exames realizados sob sua supervisão; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório , Laboratório de Citopatologia e Vigilância Sanitária.

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Auxiliar de Laboratório
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Auxilia na execução dos serviços de laboratório,  preparando agulhas e vidraria, limpando instrumentos e aparelhos, sob a supervisão do
técnico de laboratório, para possibilitar o diagnóstico das doenças.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório e Laboratório de Citopatologia.

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Bioquímico
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensarão, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da
área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam
análises  clínicas,  toxicológicas,  fisioquímicas,  biológicas,  microbiológicas  e  bromatológicas;  participam  da  elaboração,  coordenação  e
implementação  de  políticas  de  medicamentos;  exercem fiscalização  sobre  estabelecimentos,  produtos,  serviços  e  exercício  profissional;
orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Médico Citopatologista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Coordenar de uma forma geral o serviço do laboratório, desde a entrada do material para exame até a saída do resultado; realizar intercâmbio
com o corpo técnico para a boa qualidade na preparação do material, coloração, montagem, identificação e arquivo das lâminas; efetuar
controle de qualidade dos resultados, mantendo com os citotécnicos diálogo contínuo quanto aos avanços das especialidades; realizar exames
ao acaso em 10% do material negativo visto pelos citotécnicos; realizar exames de todos os casos de citologia cérvico-vaginal positivo ou
duvidosos;  realizar  exames  de todos  os  casos  de secreção  e  punções  aspiráticas;  realizar  intercâmbio  com os  médicos e  enfermeiros
responsáveis pela coleta do material, visando a boa qualidade do mesmo; realizar intercâmbio com os médicos para discussão de casos e
correlação entre a clínica e a citopatologia; manter arquivo dos casos positivos; supervisionar as atividades dos citotécnicos; responder pela
qualidade técnica dos serviços; responder pela manutenção em dia de todo o estoque de material usado no serviço; participar de junta médica;
responder pelos livros de registros; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório de Citopatologia.

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Técnico de Laboratório de Citopatologia
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Orientar, supervisionar e controlar as atividades da equipe de auxiliares técnicos, indicando as técnicas e acompanhando o desenvolvimento
dos trabalhos, para garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e a exatidão dos exames e testes laboratoriais; realizar a
coleta de material,  empregando técnicas e instrumentações adequadas, para proceder aos testes; realizar exames de urina,  sorológicos,
hematológicos, bioquímicos, parasitológicos e bacteriológicos, empregando técnicas apropriadas, para possibilitar o diagnóstico laboratorial;
interpretar  os  resultados  dos  exames,  valendo-se  de  seus  conhecimentos  técnicos;  auxiliar  na  elaboração  de  relatórios  técnicos  e  na
computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados dos exames e informações, para possibilitar consultas; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório de Citopatologia.

GHE 09 ANÁLISE 09 CARGO Técnico de Laboratório
POPULAÇÃO EXPOSTA 13 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Orientar, supervisionar e controlar as atividades da equipe de auxiliares técnicos, indicando as técnicas e acompanhando o desenvolvimento
dos trabalhos, para garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e a exatidão dos exames e testes laboratoriais; realizar a
coleta de material,  empregando técnicas e instrumentações adequadas, para proceder aos testes; realizar exames de urina,  sorológicos,
hematológicos, bioquímicos, parasitológicos e bacteriológicos, empregando técnicas apropriadas, para possibilitar o diagnóstico laboratorial;
interpretar  os  resultados  dos  exames,  valendo-se  de  seus  conhecimentos  técnicos;  auxiliar  na  elaboração  de  relatórios  técnicos  e  na
computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados dos exames e informações, para possibilitar consultas; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Laboratório
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 09 / ANÁLISE 09
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F 4 - Ruído
Equipamentos
utilizados no
laboratório

Eventual Ar PAIR
Qualitativa/
Quantitativa

2 1 2 - Baixo
Abaixo do LT /

80dB(A) / 85dB(A)

Químico

Q7 – Outros:
Produtos e
reagentes
químicos

Preparo das
amostras

Intermitente Ar / Contato

Irritações e
doenças

dermatológicas,
nas mucosas e

no trato
respiratório.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Preparo,
montagem e
análise de
lâminas e
amostras

Intermitente Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Capela de exaustão de gases;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Jaleco;
• Touca;
• Avental plástico;
• Óculos de Segurança;
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 09 / ANÁLISE 09
Reconhecimento Avaliação

• Lava-olhos;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e
Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);

• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Máscara para proteção:
◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2  /  VO  ou  Respirador

semi-facial  (com  manutenção)  com  filtro
combinado P2 (Poeiras, Névoas, Fumos,
Ozônio  e  baixas  concentrações  de
Vapores Orgânicos e Gases Ácidos)

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-09.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 10 ANÁLISE 10 CARGO Auxiliar de Farmácia
POPULAÇÃO EXPOSTA 47 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Auxiliar o farmacêutico no desenvolvimento das atividades de Assistência Farmacêutica; colocar etiquetas nos remédios, produtos químicos e
outros preparados farmacêuticos, pregando-as com fita adesiva, para possibilitar melhor identificação; armazenar os produtos farmacêuticos,
desempacotando-os e dispondo-os ordenadamente, para facilitar a sua manipulação e controle; abastecer as prateleiras com os produtos,
repondo o estoque quando necessário, para agilizar o atendimento aos clientes; atender os clientes, verificando os receituários, embrulhando e
entregando os produtos, para satisfazer-lhes os pedidos; registrar  os produtos fornecidos e a importância das transações, servindo-se de
equipamento apropriado, para possibilitar a cobrança e o controle financeiro e de estoque; promover a garantia de qualidade dos produtos
farmacêuticos segundo recomendações técnicas de armazenamento adequado, para assegurar a sua conservação e manutenção; zelar pela
limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, tirando o pó e conservando-as, para mantê-las em boas condições de aparência e
uso; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Farmácias municipais,  Almoxarifado e CEDIC.

GHE 10 ANÁLISE 10 CARGO Farmacêutico
POPULAÇÃO EXPOSTA 20 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas,
para atender à produção de remédios; controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em massas e livros, segundo os
receituários devidamente preenchidos para atender aos dispositivos legais; fazer análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros,
valendo-se de diversas  técnicas  específicas,  para  complementar  o  diagnóstico  de doenças;  efetuar  análise  bromatológica  de alimentos,
valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde
pública; fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando
os  infratores,  se  necessário,  para  orientar  seus  responsáveis  no  cumprimento  da legislação vigente;  assessorar  autoridades superiores,
preparando informes e documentos sobre a legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para elaboração de ordens de
serviços,  portarias,  pareceres  e  manifestos;  responsabilizar-se  por  almoxarifado  de  medicamentos,  verificando  as  condições  de
armazenamento  e  distribuição;  efetuar  dispensa  de  medicamentos  e  exercer  assistência  de  farmacovigilância;  planejar  e  gerenciar  as
atividades de assistência farmacêutica; realizar fiscalização em indústrias para produtos de saúde; participar da elaboração, coordenação e
implementação de políticas de medicamentos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Farmácias municipais,  Almoxarifado, CEDIC, UPA e Vigilância Sanitária.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 10 / ANÁLISE 10
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Químico Q7 – Outros:
Medicamentos

Fracionamento de
medicamentos a
serem fornecidos

aos setores de
enfermagem e
aos pacientes

Eventual Contato

Irritações e
doenças

dermatológicas,
nas mucosas e

no trato
respiratório

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Entrega de
medicamentos
aos pacientes

Intermitente Ar

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) Intermitente Contato

Problemas
posturais Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA
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Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 10 / ANÁLISE 10
Reconhecimento Avaliação

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Lava-olhos;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luvas de procedimento não cirúrgico;

Durante  o  fracionamento  de  medicamentos
utilizar: 

• Touca;
• Máscara cirúrgica (descartável).

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-10.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 11 ANÁLISE 11 CARGO Nutricionista
POPULAÇÃO EXPOSTA 05 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja,  coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública,  educação e de outros
similares, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, e controlando a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares
da  população.  Planejar  e  elaborar  o  cardápio  semanalmente,  baseando-se na  aceitação  dos  alimentos  pelos  comensais,  para  oferecer
refeições  balanceadas  e  evitar  desperdícios;  orientar  e  supervisionar  o  preparo,  a  distribuição  e  o  armazenamento  das  refeições,  para
possibilitar um melhor rendimento do serviço; programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o
nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de alimento, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; elaborar relatórios
mensais, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção, para assegurar
a confecção de alimentos; executar educação em saúde para compreensão das enfermidades e melhorar a qualidade de vida; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutriçã o – CPAN . Centro de Especialidades Médicas (CEM). Programa de Atendimento
Domiciliar (PAD). Eventualmente visitam as Unidades de Saúde Municipais.

GHE 11 ANÁLISE 11 CARGO Orientador Serviços de Alimentação Escolar
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja,  coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública,  educação e de outros
similares, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, e controlando a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares
da  população.  Planejar  e  elaborar  o  cardápio  semanalmente,  baseando-se na  aceitação  dos  alimentos  pelos  comensais,  para  oferecer
refeições  balanceadas  e  evitar  desperdícios;  orientar  e  supervisionar  o  preparo,  a  distribuição  e  o  armazenamento  das  refeições,  para
possibilitar um melhor rendimento do serviço; programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o
nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de alimento, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; elaborar relatórios
mensais, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção, para assegurar
a confecção de alimentos; executar educação em saúde para compreensão das enfermidades e melhorar a qualidade de vida; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade em todo processo, desde
recebimento até distribuição, de acordo com o estabelecido no Manual de Boas Práticas elaborado pelo Nutricionista Responsável Técnico,
atendendo às normas de segurança alimentar; acompanhar e orientar os procedimentos culinários de pré-preparo e preparo de refeições e
alimentos, obedecendo às normas sanitárias vigentes; conhecer e avaliar as características sensoriais dos alimentos preparados de acordo
com o padrão de identidade e qualidade estabelecido; acompanhar e coordenar a execução das atividades de porcionamento, transporte e
distribuição de refeições; ; Colaborar no treinamento de pessoal operacional; observar a aplicação das normas de segurança ocupacional;
colaborar no controle periódico dos trabalhos executados; colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e ou sanitária; participar de
pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação; executar outras atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição – CPAN. Eventualmente visitam as Unidades de Saúde Municipais.
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 11 / ANÁLISE 11
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes Eventual Ar

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Se  houver  a  necessidade  de  adentrar  área  de
isolamento,  fazer  uso  de: Respirador  sem
manutenção e sem válvula PFF2/N95 e Óculos de
Segurança.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-11.
De acordo com o item  32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32),  “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,  desca rtáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de traba lho, de forma que seja garantido o imediato forneci mento ou reposição.”
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 11 / ANÁLISE 11
Reconhecimento Avaliação

- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 12 ANÁLISE 12 CARGO Engenheiro de Segurança do Trabalho
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Elaborar  e executar  projetos  de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo
métodos  e  técnicas,  para  prevenir  acidentes  de  trabalho  e  doenças  profissionais;  avaliar,  dentro  do  ambiente  de  trabalho,  os  riscos
profissionais  existentes,  provenientes  dos  agentes físicos,  químicos,  biológicos e  ergonômicos,  o  risco  de acidentes,  a  organização e  o
processo de trabalho, na administração pública e privada acompanhar, junto com equipe multiprofissional, a ocorrência de doenças e acidentes
relacionados ao trabalho, emitindo relatórios e laudos; verificar a aplicação das normas vigentes do Ministério do Trabalho, da ABNT ou, na
ausência  de  normas  nacionais,  as  normas  internacionais  reconhecidas,  aplicando  medidas  administrativas  legais  cabíveis;  participar  de
atividades de promoção de saúde do trabalhador, que compreendem a realização de palestras, cursos e seminários sobre o tema; participar
em equipes multidisciplinares de atividades de pesquisa na área de saúde dos trabalhadores; acompanhar, junto com profissionais da área de
Medicina  do  Trabalho,  a  ocorrência  de  doenças  profissionais  na  administração  pública;  acompanhar  e  avaliar  junto  com  profissionais
multiprofissionais  do  SESMT  das  empresas,  a  readaptação  de  profissionais  reabilitados  no  ambiente  de  trabalho;  notificar  e  orientar
tecnicamente os serviços da engenharia de segurança do trabalho das empresas para adequação do ambiente de trabalho; registrar  em
documento específico todos os acidentes do trabalho atendidos pelo SUS; supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços da
Engenharia de Segurança do Trabalho; analisar  e investigar causas de acidentes de trabalho graves e fatais na cidade de Piracicaba e
município sentinela emitindo relatórios e propondo medidas corretivas e preventivas; zelar pelo cumprimento das normas regulamentadoras
emanadas pelo Ministério do Trabalho, em todas as unidades da Prefeitura; analisar e investigar causas de acidentes de trabalho; orientar a
utilização de EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual; elaborar memorial de segurança e programas de prevenção de acidentes; manter o
intercâmbio com entidades ligadas à Segurança do Trabalho; realizar fiscalização e retorno de vistorias nas empresas onde ocorrem Acidentes
do Trabalho juntamente dos Sindicatos dos setores produtivos: Metalúrgico, Civil  Alimentício, Papel e Papelão, Químico, Rural,  Hoteleiro,
Saúde,  Comercio,  Transporte,  Têxtil  em parceria  com Ministério do Trabalho e Ministério Publico;  realizar  fiscalização em empresas por
denúncia dos sindicatos ou do 156 da Prefeitura de Piracicaba; elaborar Auto de Infração para as empresas que se encontram irregulares
frente  às  legislações  vigentes,  realiza  mesa  redonda  com  as  empresas  para  entrega  da  documentação  referente  às  irregularidades
encontradas nas empresas, elaboração de interdição nos casos de risco grave e iminente e de multa às empresas que não cumprem os autos
de infração e deixam de atender as legislações vigentes;  realizar  entrevista  com os trabalhadores das empresas que sofreram AT para
elaboração de relatório técnico sobre o acidente de trabalho Elaboração de Autos de Infração às empresas que se encontram irregulares frente
às legislações vigentes; participar mesa redonda no Ministério do Trabalho e Ministério Público, Sindicatos e Empresas para negociação de
extensão de prazo e TAC para adequação das empresas; participar em projeto de prevenção de acidentes de trabalho e doenças relacionadas
ao trabalho, em diversos setores produtivos; participar no CPR – COMITÊ PERMANENTE REGIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST.
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

GHE 12 ANÁLISE 12 CARGO Técnico em Segurança do Trabalho
POPULAÇÃO EXPOSTA 05 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Desenvolver as atividades relacionadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos
legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente de acidentes e a melhoria das condições do ambiente de
trabalho;  estabelecer  normas  e  dispositivos  de  segurança,  sugerindo  modificações  nos  equipamentos  e  instalações,  verificando  sua
observância a fim de prevenir acidentes; inspecionar postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, hidrantes, extintores e outros
equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas;
elaborar relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, reparação e remanejamento de
equipamentos, visando a observância dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho; desenvolver programas de
prevenção de saúde ocupacional junto aos funcionários, instruindo-os quanto às normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas
prevencionistas de acidentes, por meio de palestras, a fim de que possam agir adequadamente em casos de emergência; providenciar a
publicação  de  matérias  sobre  segurança  no  trabalho,  preparando  instruções  e  confeccionando  cartazes  e  avisos  sobre  prevenção  de
acidentes, para garantir a integridade das pessoas; realizar reuniões, palestras, cursos e seminários sobre segurança do trabalho, fornecendo
informações sobre o assunto para os funcionários, apresentando sugestões a fim de aperfeiçoar o sistema existente; elaborar relatórios de
investigação de acidentes de trabalho, visando evitar a repetição dos mesmos; orientar e fiscalizar as atividades das empresas contratadas
quanto aos procedimentos de segurança e ao cumprimento das normas de segurança;  participar  de  seminários,  cursos e treinamentos,
visando ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional; assessorar os Trabalhos das CIPAs; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 12 / ANÁLISE 12
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F 4 - Ruído

Inspeções e/ou
acompanhamento
de atividades de

manutenção 

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A)

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes das
Unidades de

Saúde.
Eventual Ar

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 12 / ANÁLISE 12
Reconhecimento Avaliação

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Capacete de segurança; 
• Óculos de segurança;
• Calçado de segurança;
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero  -  03-PA);  Opcional  protetor
auricular tipo plug (Espuma – 04-PA);

• Bloqueador solar FPS 30 (01-BS).

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-12.
De acordo com o item  32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32),  “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,  desca rtáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de traba lho, de forma que seja garantido o imediato forneci mento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 13 ANÁLISE 13 CARGO Radio Operador
POPULAÇÃO EXPOSTA 03 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de Regulação; executar o controle operacional da frota de veículos do sistema
de atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota;
conhecer  a malha viária e as principais  vias de acesso de todo o território  abrangido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar  móvel;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

SAMU. Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

GHE 13 ANÁLISE 13 CARGO Telefonista Auxiliar de Reg. Médica
POPULAÇÃO EXPOSTA 06 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Atender solicitações telefônicas da população; anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio; prestar informações
gerais ao solicitante; estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; estabelecer contato com
hospitais  e  serviços de saúde de referência,  para colher  dados  e  trocar  informações;  anotar  dados e  preencher  planilhas e  formulários
específicos do serviço; obedecer aos protocolos de serviço; atender às determinações do médico regulador; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

SAMU. Desempenham suas atividades nas áreas administrativas da PMP.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 13 / ANÁLISE 13
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 2.3 – Situação
de stress

Atendimento de
chamadas de
emergência

Intermitente Telefone/rádio
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 13 / ANÁLISE 13
Reconhecimento Avaliação

COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Treinamento  em  ergonomia  (organizacional  e  orientação

postural);
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

Não aplicável.

Observações: 
-- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-13.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE 14 ANÁLISE 14 CARGO Fisioterapeuta
POPULAÇÃO EXPOSTA 16 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Trata  meningites,  encefalites,  doenças  reumáticas,  paralisias,  sequelas  de  acidentes  vascular-cerebrais  e  outros,  empregando  ginástica
corretiva, cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação
muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e
acidentados;  planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas,  osteartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais,  poliomielite,
meningite, encefalite, de traumatismo raqui-demulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurológicas e de nervos periféricos, miopatias atende
amputados, preparando o coto e fazendo treinamento como prótese; ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-
parto; faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos; controla o registro de dados, observando as
anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos; planejar,  organizar e administrar serviços gerais e
específicos de fisioterapia; assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Fisioterapia , Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e Policlínica.

GHE 14 ANÁLISE 14 CARGO Fisioterapeuta / CEREST
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas
especialidades; atuar na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor
qualidade de vida; desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; gerenciar serviços de saúde orientando
e  supervisionando  recursos  humanos;  exercer  atividades  técnico-científicas  através  da  realização  de  pesquisas,  trabalhos  específicos,
organização e participação em eventos científicos; desenvolver Programa de Reabilitação Profissional Multi e Interdisciplinar; realizar avaliação
Física funcional  e individual  dos pacientes elegidos  para o Programa, bem como planejar,  desenvolver  e avaliação de ações e praticas
terapêuticas aplicadas em grupo; planejar e avaliar interdisciplinar com os Profissionais do Programa de Reabilitação Profissional; realizar
ações  de  acolhimento  desenvolvidas  junto  ao  Serviço  de  Assistência  prestado  pelo  CEREST,  através  de  consulta  individual  agendada
semanalmente, para avaliação, orientação e conduta para novos pacientes referendados ao serviço; realizar ações de vigilância de condições
de trabalho e analise ergonômica de postos de trabalho para efeitos de confirmação de nexo-causal conforme solicitação dos setores de
assistência e de vigilância sanitária do CEREST – Piracicaba; desenvolver projeto de analise de acidentes do trabalho, com ações de Análise
Ergonômica do Trabalho, oficinas com trabalhadores e empresários, em empresas dos municípios de abrangência do CEREST – Piracicaba;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 14 / ANÁLISE 14
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Proveniente do
processo de

trabalho /
Assistência ao

paciente 

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Intermitente Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente / M 15 – Outras Escorregões, Intermitente Contato Lesões e Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 14 / ANÁLISE 14
Reconhecimento Avaliação

Mecânico

situações de
risco

(Queda de
mesmo nível)

tropeços e
desequilíbrios

durante a
movimentação 

escoriações

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ventilação natural;
• Limpeza e desinfecção concorrente e terminal

do ambiente de trabalho;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

padrão;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;
◦ Respirador  PFF2/N95 (sem manutenção

e sem válvula) –  se adentrar  áreas de
isolamento.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-14.
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 15 CARGO Agente Comunitário de Saúde
POPULAÇÃO EXPOSTA 267 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Efetuar o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de
Saúde;  utilizar  instrumentos  para  diagnóstico  demográfico  e  sociocultural  da  comunidade;  promover  ações  de  educação  para  a  saúde
individual e coletiva; realizar o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros  agravos  à  saúde;  estimular  a  participação da comunidade  nas  políticas  públicas  voltadas  para  a  área da saúde;  realizar  visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e
outras políticas que promovam a qualidade de vida; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 15
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Ações
domiciliares ou
comunitárias

Intermitente Ar

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve

Caminhadas
entre unidades de

saúde e
residências /

Trabalho em pé

Intermitente Contato Problemas
posturais

Qualitativa 1 2 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 2 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;

• Calçado de segurança;
• Óculos de segurança com lente fumê;
• Bloqueador solar FPS 30;
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 15
Reconhecimento Avaliação

emergência;

• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,
uso de EPI, vacinação e orientação postural;

• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Chapéu com protetor de pescoço.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes ao local da visita e/ou unidade de lotação do
servidor (PSF), realizar o uso do EPI apropriado, que
devem estar à disposição no setor.

Observações: 
De acordo com o item  32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32),  “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,  desca rtáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de traba lho, de forma que seja garantido o imediato forneci mento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 16 CARGO Agente de Saneamento
POPULAÇÃO EXPOSTA 04 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para advertir,  multar,  apreender produtos, quando
necessário, visando a preservação da saúde da comunidade. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Vigilância Sanitária.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 16
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico
Q7 – Outros:
Compostos
químicos

Inspeções em
locais de

armazenagem
Eventual Ar / Contato

Irritações e
doenças

dermatológicas,
nas mucosas e

no trato
respiratório

Qualitativa 2 1 1 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Visitas em áreas
de risco

Eventual Contato Qualitativa 2 1 1 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 16
Reconhecimento Avaliação

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Intermitente Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Óculos de segurança (com e sem lente fumê);
• Calçado de segurança;
• Luva de vaqueta;
• Luva nitrílica;
• Protetor solar FPS 30.
• Máscara para proteção:

◦ Respirador PFF2/VO (sem manutenção e
com  válvula)  –  se adentrar  áreas  com
potencial de risco químico.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 17 FUNÇÃO Agente de Zoonoses - AZ
POPULAÇÃO EXPOSTA 29 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Executar  ações de desratização (controle  de  roedores)  e  desinsetização (controle  de  insetos),  programados  e em áreas  inspecionadas,
cadastrando e mapeando pontos de infestação, investigando os focos em terrenos baldios, margens de córregos, redes de esgoto, prédios
públicos e imóveis residenciais; realizar ações para o controle e manejo de animais peçonhentos, através de visitas domiciliares e captura
desses animais em áreas com infestações e de risco; executar ações para o controle de morcegos, pombos e outros animais através de visitas
domiciliares e retiradas destes animais do ambiente, coletando exemplares para o envio ao laboratório de referência; efetuar limpeza do canil e
gatil, transferindo os animais das jaulas; fornecer alimentação aos animais do canil e gatil; preparar os animais destinados à eutanásia por
indicação do médico veterinário; executar ações de combate a dengue, com retirada de criadouros, bloqueios químicos com uso de inseticidas
e tarefas de educação junto à população; realizar o controle periódico em pontos estratégicos, com pesquisa de larvas e uso de larvicidas,
quando indicado, além de orientar corretamente os responsáveis; realizar,  sob supervisão, periodicamente, o índice de Breteau; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

OBSERVAÇÃO Os Servidores cujo cargo de origem é Agente de Zoonoses mas estão lotados em outros locais (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica
etc), exercem funções administrativas. Assim, aplica-se a estes servidores os riscos no GHE-01.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 17
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilidade
/ Patogenicidade /

Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível
Ação/Limite de

Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico
Q7 – Outros

Produtos
químicos

Aplicação de produtos
para a limpeza e

desinfecção do gatil e canil
– AZ do setor canil e gatil

Intermitente Contato

Irritações e
doenças

dermatológicas e
nas mucosas.

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

Supervisão de serviços de
desinsetização – AZ do

setor de combate a
dengue

Eventual Ar
Irritações e

doenças no trato
respiratório.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo -

Biológico B7 – Outros:
Microorganism

os

Cães, gatos. Limpeza do
canil e gatil - AZ do setor

canil e gatil

Intermitente Contato Processos
Infecciosos:

causados por vírus,
bactérias, fungos

etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA
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Combate aos focos da
dengue - AZ do setor de

combate a dengue
Intermitente Contato

Processos
Infecciosos

causados por vírus.
Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Coleta de animais
sinantrópicos e

peçonhentos etc - AZ do
setor de coleta de

peçonhentos

Intermitente Contato

Processos
Infecciosos

causados por vírus,
bactérias, toxinas,

etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto de
Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Intermitente Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões, tropeços e
desequilíbrios durante a

movimentação
Intermitente Contato

 Lesões e
escoriações

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco

Mordidas, arranhões,
picadas etc.

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios  (Extintores
e/ou hidrantes);

• Sinalização, iluminação e saídas de emergência;
• Ventilação natural;
• Cambão.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial e continuada sobre: agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luva de vaqueta;
• Luva nitrílica;
• Óculos de proteção com lente fumê;
• Chapéu com protetor de pescoço;
• Calçado de segurança;
• Bota de PVC forrada com cano longo;
• Protetor solar FPS 30.

Se  o  AZ  do  setor  de  controle  de  vetores
supervisionar  serviços  de  desinsetização,
utilizar:

• Respirador  semi-facial  (com
manutenção)  com  filtro  químico

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

multigases (Vapores orgânicos).
Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 18 CARGO Almoxarife
POPULAÇÃO EXPOSTA 14 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Verificar  a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e providenciando a reposição, quando necessário;
controlar  o  recebimento  de  material,  verificando  se  as  especificações  estão  de  acordo  com  os  pedidos  de  compra  e  conforme  as
determinações  das  leis  de vigilância  sanitária;  efetuar  os  registros  dos  materiais  armazenados no depósito  e  das  atividades realizadas,
lançando os dados em livros, fichas e mapas apropriados; controlar  as datas de validade dos produtos e a circulação das mercadorias;
providenciar a montagem dos pedidos de grade das unidades de saúde; realizar o controle de armazenamento de medicamentos e materiais;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Almoxarifado.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 18
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco

Queda de
materiais das

prateleiras

Intermitente Contato Lesões leves,
médias e/ou

graves

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA
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M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível e
de diferentes

níveis)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação
(inferior a 2

metros)

Eventual Contato
Lesões e

escoriações
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação  inicial  e  continuada  sobre:  Uso  de  EPI  e

orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Calçado de segurança
• Luvas de raspa.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 19 CARGO Atendente
POPULAÇÃO EXPOSTA 32 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Executam serviços de recepção, arquivo e estatística; Preenche impressos relativos ao cliente/paciente; Faz serviços administrativos; Orienta o
cliente/paciente sobre os encaminhamentos necessários; Executa outras funções  afins atribuídas pelo superior hierárquico.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Saúde do Município de Piracicaba. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 19
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância
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Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Proveniente do
processo de

trabalho
Intermitente Ar

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ventilação natural.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Não aplicável.

Embora não se aplique EPI ao cargo de Atendente, se
houver exposição aos riscos inerentes ao processo de
trabalho, realizar o uso do EPI apropriado, que devem
estar à disposição no setor.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, desca rtáveis ou não, deverão estar à disposição
em número suficiente nos postos de trabalho, de for ma que seja garantido o imediato fornecimento ou re posição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 20 CARGO Eletricista
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando se por esquemas e outras
especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. Executa trabalhos
rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais,
comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica. Efetuar a ligação de fios a fonte fornecedora de energia, utilizando
alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação. Promover a
instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras
elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as necessidades de consumo de energia. Executa a manutenção
preventiva  e  corretiva  de  máquinas  e  equipamentos  elétricos,  reparando  pecas  e  partes  danificadas,  para  assegurar  seu  perfeito
funcionamento. Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação
elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade de segurança.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Manutenção.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 20
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico
F 4 - Ruído

Atividades de
manutenção

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A)

F7 – Radiação
Não Ionizante Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Unidades de
saúde.

Eventual Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Condições de
acesso ao local

de realização das
atividades

(Edificações /
Escadas /

Andaimes etc)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 2 1 - Baixo NA
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De acidente /
Mecânico

M1 – Trabalho
em Altura

Atividade em
altura superior à 2

metros
Eventual Contato

Quedas,
escoriações,

fraturas
Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

M3 – Choque
Elétrico

Equipamentos e
instalações

elétricas
Intermitente Contato

Alterações
fisiológicas,

queimaduras
etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

M13 -
Queimadura

Arco voltaico Eventual Contato Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 2 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Aterramento elétrico;
• Vara de manobra isolada;
• Conjunto de aterramento temporário;
• Detector de tensão;
• Cones, banderiolas e fitas de sinalização;
• Escadas  e  banquetas  com  isolamento

próprias para trabalho com eletricidade;
• Andaimes,  Plataforma  de  Trabalho  Aéreo

(PTA);
• Linha de vida.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, NR-10, NR-35 e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Capacete de segurança p/ eletricista;
• Capuz de segurança tipo balaclava;
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero);  Opcional  protetor  auricular  tipo
plug (Espuma);

• Luvas de segurança isolante de borracha;
• Luvas de vaqueta p/ eletricista;
• Calçado  de  seg.  com  bico  de  PVC  p/

eletricista;
• Óculos de seg. incolor;
• Óculos de seg. fumê;
• Protetor facial;
• Bloqueador solar FPS 30;
• Creme  protetor  para  pele  do  tipo  grupo  2

(industrial);
• Camisa  de  seg.  resistente  a  chama e  arco

elétrico classe 2;
Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros:

• Cinto de segurança tipo paraquedista com 3
pontos de ancoragem (01-CP);

• Talabarte  “Y”  duplo  com  3  conectores  e
absorvedor de energia (03-CP);
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• Trava-quedas  em aço inox  guiado  em  linha
flexível (02-CP).

Observações: 
Se houver necessidade de exposição aos riscos inere ntes ao local da visita, realizar o uso do EPI apro priado, que devem estar à disposição no setor. De a cordo com o
item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, desca rtáveis ou não, deverão estar à disposição em númer o
suficiente nos postos de trabalho, de forma que sej a garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- A indicação de EPC e EPI para funções que realizam trabalhos com eletricidade em sua rotina habitual f ica condicionada à aptidão do servidor para exercer  tal função,
chancelada por médico do trabalho e consequentement e emissão de ASO, assim como atendimento e realizaç ão de curso de NR-10.
- A indicação de EPC e EPI para funções em que exis te a probabilidade de realização de trabalhos event uais em altura, fica condicionada à aptidão do serv idor para
exercer tal função, chancelada por médico do trabal ho e consequentemente emissão de ASO, assim como at endimento e realização de curso de NR-35.
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 21 CARGO Engenheiro Civil
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção
do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

VISA.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 21
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Eventual Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Q6.1 – Poeiras Obras civis Eventual Ar
Doenças

respiratórias
Qualitativa 2 1 2 - Baixo

Anexo 12 – NR-15
ACGIH

Biológico NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ergonômico E 1.4 –

Exigência de
Postura

Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 21
Reconhecimento Avaliação

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Eventual Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Projeção de

materiais)

Obras civis Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Calçado de segurança;
• Capacete de segurança; 
• Óculos de segurança incolor;
• Óculos de segurança com lente fumê;
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero;  Opcional  protetor  auricular  tipo
plug;

• Bloqueador solar.

Em caso de haver poeira na obra fiscalizada, utilizar:
• Respirador  semi-facial  PFF1  (Sem

manutenção e com válvula).

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes  ao  setor  da  visita,  realizar  o  uso  do  EPI
apropriado, que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-12.
De acordo com o item  32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32),  “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,  desca rtáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de traba lho, de forma que seja garantido o imediato forneci mento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 21
Reconhecimento Avaliação

- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 22 CARGO Médico Veterinário
POPULAÇÃO EXPOSTA 08 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Realizar  exame clínico de animais;  solicitar  ou realizar  exames auxiliares  de diagnóstico;  interpretar  resultados de exames auxiliares  de
diagnóstico; diagnosticar patologias e emitir  atestados de saúde animal; prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção;
realizar eutanásia; realizar sedação, anestesia e tranquilização de animais; realizar cirurgias; coletar material para exames laboratoriais e
realizar o diagnóstico de doenças; realizar intervenções de odontologia veterinária; realizar necrópsias e emitir laudos; elaborar diagnóstico
situacional  para elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças;  executar atividades de
educação sanitária; desenvolver técnicas para bem-estar animal; identificar, advertir e denunciar situações de maus tratos a animais; projetar
instalações com vistas ao bem-estar  animal;  supervisionar  sistema de criação em zoológicos e criadouros; integrar  equipes que utilizam
animais  em  experimentos  e  treinamentos;  integrar  grupos  de  discussão  sobre  proteção  animal;  executar  atividades  de  vigilância
epidemiológica; analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar o trânsito de
animais em eventos agropecuários e em propriedades; fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar e executar programas de
controle e erradicação de zoonoses, pragas e vetores; orientar acondicionamento e destino de lixos causadores de danos à saúde pública;
notificar irregularidades aos órgãos competentes; realizar a vacinação de animais e emitir o atestado de sua execução; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediata.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 22
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição

Meio de
propagação /

Vias de
transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite de
Tolerância

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Animais, fômites
e áreas

infectadas
Intermitente Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA
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Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Outros
Esforço Físico

Leve
Trabalho em pé Intermitente Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 12 – Cortes e
perfurações

Material
perfurocortante

Intermitente Contato Lesões e
escoriações

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco

Mordidas,
arranhões etc.

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ventilação natural;
• Limpeza e desinfecção concorrente e terminal

do ambiente de trabalho;
• Coletor adequado para descarte de materiais

perfurocortantes e de outros resíduos.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

padrão;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Protocolo  para  Acidentes  com  Material  Biológico  e

Perfurocortantes (Publicado no DOM em 01/12/2016);
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Luvas de procedimento cirúrgico;
• Luvas de procedimento não cirúrgicos;
• Avental plástico;
• Gorro;
• Óculos  de  segurança  –  com  ampla  visão,

proteção lateral e válvulas para ventilação;
• Máscara para proteção:

◦ Máscara cirúrgica;

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 22 CARGO Motorista
POPULAÇÃO EXPOSTA 63 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetas, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas pertencentes à frota do
Município,  obedecendo ao Código Nacional  de  Trânsito;  verificar  diariamente  as  condições  de funcionamento  do  veículo,  antes  de  sua
utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.; transportar
pessoas e materiais; orientar o carregamento e descarregamento de cargas com o fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos
materiais transportados; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; fazer
pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que
necessário, observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem
rodada,  viagens  realizadas,  objetos  e  pessoas  transportadas,  itinerários  e  outras  ocorrências;  operar  os  mecanismos  específicos  dos
caminhões,  tais  como basculante,  munck  etc.,  obedecendo  as  normas  de  segurança;  aplicar  produtos  de  higienização  e  assepsia  da
ambulância  no  caso de  transportes  de pessoas  com  doenças  contagiosas;  recolher  o  veículo  após  o  serviço,  deixando-o  corretamente
estacionado e fechado; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Serviço Integrado de Transportes da Secretaria da Saúde (SIITS), SAMU e Vigilância Epidemiológica.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 22
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F7 – Radiação
Não Ionizante Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Biológico

B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes e
materiais

transportados
(Motoristas em
geral, exceto
ambulâncias)

Eventual Ar

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus, bactérias,

fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,
fômites

(Motoristas de
AMBULÂNCIAS)

Intermitente Ar / Contato Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 –   sesmt@piracicaba.sp.gov.br   - www.piracicaba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT

B7 – Outros:
Microorganismos

Roupas
contaminadas

(Motoristas que
fazem transporte

de roupas de
serviços de

saúde)

Intermitente Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA

Ergonômico

E1.3 –
Levantamento
e Transporte

Manual de Peso

Suporte na
acomodação dos

pacientes nas
macas e

ambulâncias
(Motoristas de

AMBULÂNCIAS)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Assento do
Veículo (Posto de

Trabalho –
Motoristas em

geral)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 2.3 – Situação
de stress

Atendimento de
chamadas de
emergência

(Motoristas de
AMBULÂNCIAS)

Intermitente Telefone/rádio
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M14 – Acidente
de Trânsito

Condições das
vias municipais,
da organização

do trânsito,
fadiga, sonolência
(Motoristas em

geral exceto
ambulâncias)

Intermitente Contato
Lesões leves,
médias e/ou

graves
Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

M14 – Acidente
de Trânsito

Condições das
vias municipais,
da organização

do trânsito,
fadiga, sonolência

(Motoristas de
AMBULÂNCIAS).

Intermitente Contato Lesões leves,
médias e/ou

graves

Qualitativa 3 2 6 - Médio NA
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M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Manutenção periódica do veículo;
• Espelhos retrovisores em ambos os lados do

veículo;
• Triângulo de advertência;
• Cinto de Segurança.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Treinamento direção defensiva;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

Para motoristas que realizam o transporte de roupas de serviços de
saúde:

• Treinamento específico sobre a Resolução RDC nº 06/2012

Para motoristas que realizam o transporte de material biológico:
• Transporte  em  conformidade  com  a  Agência  Nacional  de

Transportes Terrestres – ANTT (Portaria 420/2004);
• Treinamento específico sobre a Resolução RDC nº 20/2014

Para motoristas em geral:
• Óculos de segurança com lente fumê;
• Calçado  de  segurança;  Opcional  para

motoristas de carros leves: calçado social de
segurança com ou sem cadarço;

• Bloqueador solar;
• Uniforme.

Para  motoristas  de  ambulância,  ao  auxiliar  na
acomodação dos pacientes nas macas:

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Avental plástico;
• Óculos de segurança.

Para motoristas que realizam o transporte de material
biológico, ao manusear as caixas térmicas fechadas
durante a acomodação das mesmas no veículo:

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
Para motoristas que realizam o transporte de roupas
de serviços de saúde:

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Avental plástico;
• Óculos de segurança;
• Vestimenta.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 23 CARGO Serviços Gerais
POPULAÇÃO EXPOSTA 07 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Realiza trabalhos que auxiliam o bom andamento do setor,  auxilia  na montagem e separação de materiais que são distribuídos para as
unidades de saúde; executa serviços de copa, organização e guarda materiais e outras funções afins atribuídas pelo superior hierárquico.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Manutenção e Setor de Arquivo.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 23
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico
F 4 - Ruído

Atividades de
manutenção 

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A)

F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Eventual Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Realização de
serviços nas
unidades de

saúde

Eventual Contato

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 0 0 - Baixo NA

Ergonômico

E1.3 –
Levantamento e

Transporte
Manual de Peso

Transporte
manual de

materiais diversos
Eventual Contato

Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Esforço
Físico Leve

Trabalho em pé Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível e
de diferentes

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação
(inferior a 2

Intermitente Contato  Lesões e
escoriações

Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 23
Reconhecimento Avaliação

níveis) metros)
MEDIDAS DE CONTROLE

COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros:

• Andaimes,  Plataforma  de  Trabalho  Aéreo
(PTA), escada;

• Linha de vida.

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Calçado de segurança;
• Capacete de segurança;
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero);
• Luvas de vaqueta;
• Luvas de látex;
• Óculos de proteção;
• Bloqueador solar.

Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros:
• Cinto de segurança tipo paraquedista com 3

pontos de ancoragem;
• Talabarte  “Y”  duplo  com  3  conectores  e

absorvedor de energia;
• Trava-quedas  em aço inox  guiado  em  linha

flexível.

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes ao local da visita e/ou unidade de lotação do
servidor, realizar o uso do EPI apropriado, que devem
estar à disposição no setor.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- A indicação de EPC e EPI para funções em que exis te a probabilidade de realização de trabalhos event uais em altura, fica condicionada à aptidão do serv idor para
exercer tal função, chancelada por médico do trabal ho e consequentemente emissão de ASO, assim como at endimento e realização de curso de NR-35.
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 24 CARGO Supervisor de Manutenção
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Estuda o programa de produção, interpretando projetos, desenhos, especificações, ordens e outros documentos, para avaliar as necessidades
de mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e prazos para execução.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Manutenção.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 24
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico
F 4 - Ruído

Inspeções e/ou
acompanhamento
de atividades de

manutenção 

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A)

F7 – Radiação
Não Ionizante

Sol Eventual Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Realização de
serviços nas
unidades de

saúde

Eventual Ar

Processos
Infecciosos

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 0 0 - Baixo NA

Ergonônico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) Intermitente Contato

Problemas
posturais Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

E 1.5 – Esforço
Físico Leve

Trabalho em pé Eventual Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Intermitente Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;

• Calçado de segurança;
• Óculos de segurança com lente fumê;
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 24
Reconhecimento Avaliação

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Bloqueador solar.

Se  houver  necessidade  do  acompanhamento  de
atividades onde haja risco de batida de objetos contra
o  crânio,  de  projeção de  partículas  ou respingo  de
produtos  químicos  nos  olhos,  emissão  de  poeiras,
névoas  ou  vapores  orgânicos  e  equipamentos
ruidosos, fazer uso de: 

• Capacete de segurança; 
• Óculos de segurança incolor;
• Respirador  PFF2/VO  (sem  manutenção  e

com válvula)
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero);  Opcional  protetor  auricular  tipo
plug (Espuma);

Se  houver,  ainda,  necessidade  de  exposição  aos
riscos inerentes ao setor da visita, realizar o uso do
EPI  apropriado,  que  devem  estar  à  disposição  no
setor.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “ Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, desca rtáveis ou não, deverão estar à disposição
em número suficiente nos postos de trabalho, de for ma que seja garantido o imediato fornecimento ou re posição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 25 CARGO Técnico de Imobilização de Gesso
POPULAÇÃO EXPOSTA 09 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético
(resina  de fibra  de vidro).  Executam imobilizações com uso de esparadrapo e  talas  digitais  (imobilizações para os dedos).  Preparam e
executam trações cutâneas, auxiliam o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Podem
preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução
manual, punções e infiltrações. Comunicam-se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais de saúde; executam outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
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LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT).

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 25
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc./Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F4 - Ruído
Máquina de cortar

o gesso
Intermitente Ar

Problemas
auditivos

Qualitativa 2 1 2 - Baixo Anexo 1 – NR 15

Químico

Q7 – Poeira
Gesso: Sulfato
de Cálcio hemi-

hidratado

Preparação e
corte do gesso

Intermitente Ar / Contato

Irritações na
pele e nos

olhos, risco de
problema

respiratório

Qualitativa 2 1 2 - Baixo
Limite de Exposição
Ocupacional (TLV's

ACGIH)

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Pacientes,
fômites, material
utilizado durante

a assistência

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho)

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Protetor  auricular  tipo  plug  (Silicone  ou

Copolímero);  Opcional  protetor  auricular  tipo
plug (Espuma);
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• Ventilação natural.

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Óculos de Segurança;
• Máscara para proteção:

◦ Respirador  PFF1  (sem  manutenção  e
com válvula)

Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes ao setor, realizar o uso do EPI apropriado,
que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- NA – Não se Aplica.

GHE - ANÁLISE 26 CARGO Técnico de Raio-X
POPULAÇÃO EXPOSTA 39 ÁREA DE ATUAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico, e colocá-los no chassi. Posicionar o
paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas.
Operar equipamentos de Raios X, acionando os dispositivos apropriados, para radiografar área determinada. Encaminhar o chassi à câmara
escura para ser feita à revelação do filme. Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para revelar,
fixar e secar as chapas radiográficas. Encaminhar a radiografia,  já revelada, ao médico responsável,  efetuando as anotações e registros
necessários. Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição,
quando necessário. Orientar supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos. Zelar pela conservação dos
equipamentos que utiliza . Executar outras atribuições afins.

LOCALIZAÇÃO E
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DO LOCAL DE TRABALHO

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT).

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 26
Reconhecimento Avaliação

Risco Agente Fonte Geradora Exposição
Meio de

propagação /
Vias de transmissão

Transmissibilid
ade /

Patogenicidade 
/ Efeitos

Metodologia.
de Avaliação

Conseq.
 (C)

Prob.
 (P)

RISCO
(C x P)

Conc. /Nível Ação/Limite
de Tolerância

Físico F6 – Radiação
ionizante

Equipamentos de
Raio X:

posicionamento
do paciente para
realizar o exame

Eventual Ar
Alteração

celular
Qualitativa/
Quantitativa

3 1 3 - Baixo CNEN-NE-3.01
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Químico

Q7 – Outros:
Produtos e
reagentes
químicos

Preparar os
químicos

utilizados na
revelação dos

filmes

Eventual Ar / Contato

Irritações e
doenças

dermatológicas,
nas mucosas e

no trato
respiratório.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Biológico B7 – Outros:
Microorganismos

Proveniente do
processo de

trabalho /
Posicionamento

de pacientes para
realização de
exames de

imagem

Intermitente Ar / Contato

Processos
Infecciosos:

causados por
vírus,

bactérias,
fungos etc.

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA

Ergonômico

E 1.4 –
Exigência de

Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto
de Trabalho) 

Intermitente Contato
Problemas
posturais

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

De acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de

risco
(Queda de

mesmo nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação

Eventual Contato
 Lesões e

escoriações Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA

MEDIDAS DE CONTROLE
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI)

• Sistema  de  proteção  contra  incêndios
(Extintores e/ou hidrantes);

• Sinalização,  iluminação  e  saídas  de
emergência;

• Sala de Raio-X: 
◦ paredes  revestidas  de  argamassa

baritada;
◦ visor  plumbífero  para  visualização  do

paciente durante os exames radiológicos;
◦ portas  da sala de Raio-X,  bem como a

porta  de  acesso  à  cabine  de  comando
devem possuir revestimento em chumbo,
de forma a barrar a passagem de ondas
durante os procedimentos radiológicos;

• Ordens de Serviço;
• Padronização de procedimentos;
• Sinalização dos ambientes;
• Capacitação inicial  e  continuada sobre:  agentes biológicos,

uso de EPI, vacinação e orientação postural;
• Plano de Proteção Radiológica;
• Programa de vacinação/imunização;
• Mobiliário adequado;
• Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a  jornada

laboral e ginástica laboral.

• Avental plumbífero; 
• Luvas plumbíferas; 
• Óculos plumbífero;
• Protetor de tireóide; 
• Protetor de gônadas;
• Dosímetro individual;
• Luvas de procedimento não cirúrgico;
• Luvas de látex ou nitrílicas;
• Máscara para proteção:

◦ Respirador  PFF2  /  VO  ou  Respirador
semi-facial  (com  manutenção)  com  filtro
combinado P2 (Poeiras, Névoas, Fumos,
Ozônio  e  baixas  concentrações  de
Vapores Orgânicos e Gases Ácidos)
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Se  houver  necessidade  de  exposição  aos  riscos
inerentes ao setor, realizar o uso do EPI apropriado,
que devem estar à disposição no setor.

Observações: 
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.”
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco).
- Os Limites de Tolerância para radiação ionizante foram obtidos da Norma CNEN-NE-3.01: "Diretrizes Básicas de Radioproteção".
- NA – Não se Aplica.
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 7 RECOMENDAÇÕES GERAIS
Reconheça suas limitações: 

a) Não realizar um trabalho para o qual você não está qualificado;
b) A falta de conhecimentos e o “jeitinho” podem provocar acidentes;
c) Seu corpo também tem limitações, ele só pode alcançar até uma determinada altura e levantar

um determinado peso; 
d) Andar e não correr nos locais de trabalho; 
e) Não gesticular com faca ou outro objeto perfurocortante nas mãos; 
f) Leia os manuais antes de operar alguma máquina. 

Use ferramentas apropriadas:  
a) Cada ferramenta tem limitações e um propósito específico de utilização;
b) Não faça reparos ou manutenção em máquinas e ou equipamentos ligados;
c) Antes do início das atividades, verifique as condições das máquinas e equipamentos;
d) Comunique à chefia imediata todas as condições inseguras, que ofereçam riscos de acidentes. 

Use o método planejado para desempenhar suas funçõe s:  
Siga os regulamentos, os procedimentos, as sinalizações e as instruções recomendadas, pois foram

idealizadas para sua segurança. 

Use bom senso e moderação:  
a) Não confundir eficácia e pressa;
b) Um ritmo consistente e progressivo permitirá atingir os objetivos a médio e longo prazo;
c) Durante a jornada de trabalho, para sua segurança e a de todos, é proibido o uso de adornos;
d) Não fazer brincadeiras nos locais de trabalho capazes de provocar acidentes;
e)  É proibido  o  uso de bebidas alcoólicas  ou  drogas alteradoras  do  comportamento  durante  a

jornada de trabalho. 

Em caso de incêndio: 
a) desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do desligamento não envolver riscos

adicionais; 
b) usar o extintor de incêndio apropriado; 
c) acionar o sistema de alarme (quando houver);
d) avisar a chefia imediata;
e) abandonar o local de forma rápida e segura;
f) chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193). 

Piracicaba, de março 31 de 2.018

Dr. Rubens Cenci Motta Felipe Fischer Igreja

Coordenador Geral do SESMT
Eng. Segurança do Trabalho

Coordenador do PPRA

Ciência do conteúdo apresentado no documento
Dra. Graziela Maluf Orlandi Fernando Luiz da Silva Júnior

Médica do Trabalho
Coordenadora do PCMSO

Eng. Segurança do Trabalho
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ANEXOS

Anexo I – Equipamento de Proteção Individual – EPI
Anexo II – Modelo de Ficha de Controle de EPI
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ANEXO I – Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo a NR-06: 

É de responsabilidade do Empregador: a) adquirir o adequado ao risco de cada

atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; d) orientar e treinar o

trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; e) substituir imediatamente,

quando danificado ou extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção

periódica;  g)  comunicar ao MTE qualquer  irregularidade observada,  h)  registrar o seu

fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 

E  é  de  responsabilidade  do  trabalhador: 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; d) cumprir

as determinações do empregador sobre o uso adequado.

A utilização de EPI´s, de acordo ao prescrito no item 15.4 e 15.4.1 da NR-15 da

Portaria 3214/78 e art. 191, seção IX da CLT, neutraliza o agente insalubre existente.
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ANEXO II – Modelo de Ficha de Controle de EPI
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