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Você conhece a 
hierarquia das 
documentações 
de SST?

Preparamos um check list bem bacana para 
te ajudar na rotina de trabalho e garantir que 
sua empresa atenda as exigências. 



Hierarquia das documentações de SST



OBJETIVO DAS DOCUMENTAÇÕES DE SST

► SST significa Segurança e Saúde no trabalho, 
composta por normas e procedimentos legalmente 
estabelecidos aos empregados e empregadores. 
Seu objetivo é cuidar da saúde do trabalhador e 
minimizar as chances de acidentes ou o 
desenvolvimento de doenças ocupacionais.

► O eSocial é um projeto do Sistema de Escrituração 
Pública Digital (SPED), cujo objetivo é unificar e 
simplificar o envio das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais em todo país, incluindo os 
documentos relacionados a SST.

► A segurança do trabalho é um instrumento de 
gestão, cuja finalidade é promover um ambiente 
mais saudável e seguro. Por esse motivo ela é tão 
importante quando aplicada. Pois, além de 
identificar os perigos, também são elaboradas 
estratégias e procedimentos para a segurança dos 
trabalhadores.

► Essas ações garantem que problemas já 
ocasionados não se repitam e extinguem os que 
poderiam ocorrer. 



S E G U R A N Ç A

D O  T R A B A L H O

Vamos 
conhecer 
melhor cada 
documento?



PERICULOSIDADE NR 16

► O Laudo de Periculosidade tem 
por objetivo o levantamento de 
dados que possibilitem 
determinar a existência, ou não, 
de agentes considerados como 
periculosos existentes nos postos 
de trabalho, tais como 
explosivos, inflamáveis e 
eletricidade.

PERICULOSIDADE NR 16

NR
16



AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Qualitativa, Quantitativa e Relatório Ambiental

► Para que os riscos ambientais existentes sejam 
identificados, a avaliação ambiental é dividida em 
dois tipos: a qualitativa e a quantitativa, 
constituindo sua conclusão no relatório ambiental.

► Qualitativa: É uma inspeção visual no local de 
trabalho, onde são reconhecidos os riscos 
ambientais existentes nas atividades realizadas.

► Quantitativa: Esse tipo de avaliação é feita através 
de um Equipamento de Medição para quantificar 
os agentes ambientais presentes no ambiente. 
Após esse processo é possível que os riscos sejam 
dimensionados, para que as medidas cabíveis 
sejam tomadas para o controle e prevenção dos 
problemas existentes.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS



AET NR 17

Análise Ergonômica do Trabalho

► A análise ergonômica possibilita adaptar o trabalho 
ao homem, através da análise da tarefa realizada 
por cada um dos empregados. O documento ainda 
permite mensurar os impactos que as próprias 
tarefas e equipamentos usados geram, direta ou 
indiretamente, sobre a saúde dos colaboradores 
em sua rotina de trabalho.

► De modo geral, o documento lista todos os 
possíveis riscos ergonômicos aos quais os 
empregados estão expostos no espaço laboral. 
Além disso, todo o documento segue as diretrizes 
da NR 17, que trata sobre ergonomia e estabelece 
parâmetros que proporcionem conforto, segurança 
e desempenho eficiente aos trabalhadores.

AET NR 17

NR
17



PPRA NR 09

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

► Com base na Norma Regulamentadora NR 09, 
estabelecida pela Secretaria de Segurança e 
Saúde do Trabalho, através da Portaria 
3214/78, do Ministério do Trabalho, o PPRA –
Programa de prevenção de risco ambientais, é 
um documento gerenciador que tem como 
objetivo definir uma metodologia de ações 
preventivas para garantir a preservação da 
saúde e integridade física dos trabalhadores, 
diante dos riscos existentes no ambiente de 
trabalho.

► Os riscos ambientais estão presentes em 
agentes físicos, químicos e biológicos, de 
acordo com a concentração ou intensidade no 
qual o trabalhador é exposto.

PPRA NR 09

NR
09



PPR

Programa de Proteção Respiratória

► Com base na Instrução Normativa SSST/MTB 
nº 1, de 11 de abril de 1994, o PPR –
Programa de Proteção Respiratória é um 
conjunto de medidas que visa controlar a 
exposição aos agentes químicos considerados 
prejudiciais à saúde.

► Depois de realizado o monitoramento 
ambiental são especificados os equipamentos 
de proteção respiratória adequadas para 
proteger o trabalhador dos eventuais agentes 
químicos existentes no ambiente de trabalho.

► O PPR é obrigatório à todas as empresas em 
que seus colaboradores façam uso de 
equipamentos de proteção respiratória.

PPR



PCA

Programa de Conservação Auditiva

► Com base na Portaria nº 19, de 09 de abril de 1998, 
o PCA – Programa de Conservação Auditiva tem como 
objetivo a adoção de medidas de controle suficientes 
para a proteção dos trabalhadores expostos a níveis 
de ruído que possam desenvolver a perda auditiva 
induzida pelo ruído ocupacional (PAIRO). 

► O PCA é obrigatório em organizações e ambientes 
onde existir o risco para a audição do trabalhador. O 
ruído é o agente mais nocivo ao trabalhador, dada sua 
incidência em quase todas as atividades laborais.

► O benefício da implantação do PCA, além de proteção 
da saúde do trabalhador, valoriza o profissional, 
promove a elevação da autoestima, proporcionando 
melhor resultado e satisfação no âmbito ocupacional.

PCA



PCMSO NR 07

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

► Tem o objetivo de promover e preservar a saúde 
dos trabalhadores. O PCMSO foi regulamentado 
pela NR 7, que preconiza a “prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho”.

► Engloba todos os exames a serem realizados 
pelos colaboradores durante o período de 
trabalho na empresa. Segundo o PCMSO, os 
exames obrigatórios são:

► Exame admissional;

► Exame demissional;

► Exame periódico;

► Exame de mudança de função;

► Exame de retorno ao trabalho.

PCMSO NR 07



LTCAT Decreto 3.048

Laudo Técnico das Condições do Trabalho

► Tem por finalidade cumprir as exigências da 
legislação previdenciária no qual visa 
documentar a existência ou inexistência de 
exposição aos agentes nocivos que geram 
aposentaria especial pelo INSS.

► O PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário 
deve ser preenchido com as informações 
contidas no LTCAT.

► O LTCAT não se confunde com o PPRA.

► O LTCAT deve ser elaborado pelo médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do 
trabalho.

LTCAT



PPP

Perfil Profissiográfico Previdenciário

► É um documento histórico-laboral do 
trabalhador que contém informações relativas 
às atividades do empregado na empresa, como 
dados administrativos, registros ambientais, 
resultados de monitoração biológica, dados 
pertinentes durante todo o período em que este 
exerceu suas atividades na respectiva empresa, 
conforme formulário instituído pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS).

► A elaboração do PPP é obrigatória às empresas 
que promovem exposição dos empregados a 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, considerados para fins de 
concessão de aposentadoria especial.

PPP



INSALUBRIDADE NR 15

► O Laudo de insalubridade é um 
documento gerencial cuja 
finalidade é informar à empresa 
quais atividades estão sendo 
desenvolvidas em condições de 
exposição aos agentes nocivos à 
saúde.

► Os anexos da NR 15 define quais 
são os agentes físicos, químicos 
e biológicos capazes de ensejar a 
insalubridade.

INSALUBRIDADE NR 15
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MEDIDAS DE CONTROLE

Coletivas, Administrativas e Individuais

► A segurança do trabalho é efetiva em uma empresa 
quando adota uma abordagem clara no controle 
dos riscos e através de medidas que deverão ser 
adotadas por todos. Por isso, a conscientização é 
fundamental.

► É necessário que os empregadores informem aos 
trabalhadores de forma consistente e eficaz os 
riscos ambientais que possam surgir no local de 
trabalho. E, também sobre os meios apropriados 
para prevenção e combate desses riscos, 
ensinando-lhes alternativas para que os protejam.

► Existem muitas maneiras de conscientização 
assertiva, como palestras DDS (Diálogo Diário de 
Segurança), SIPAT – Semana Interna de Prevenção 
de Acidente de Trabalho (obrigatória), reuniões, 
placas sinalizando perigos e cuidados, mapas de 
riscos e outros meios de comunicação visual.

MEDIDAS DE CONTROLE



A partir desse check list das 
documentações necessárias de SST 
você poderá avaliar quais são as atuais 
necessidades de adequação da sua 
empresa e assim garantir que tudo 
esteja de acordo com as normas 
internas e regulamentadoras.

Confira todas as unidades de 
negócios da Vendrame Consultores 
e descubra você também como 
podemos contribuir para a 
segurança e saúde dos 
colaboradores da sua empresa.



Obrigado!

www.vendrame.com.br

contato@vendrame.com.br

Quer saber mais sobre 
Segurança e Saúde do 

Trabalho?

Entre em contato 
com nossos

especialistas 
em SST!

11 2262.4733
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