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Metodologia de inspeção nos locais 
de trabalho:

Portaria No. 5 do DSST de 17/08/92

Portaria No. 25 da SSST de 29/12/1992
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Etapas de planejamentoEtapas de planejamento

1o. Conhecer os trabalhos anteriores1o. Conhecer os trabalhos anteriores

2o. Levantar a Planta do Estabelecimento2o. Levantar a Planta do Estabelecimento

3o. Levantamento de dados estatíticos3o. Levantamento de dados estatíticos

4o. Definir prioridades4o. Definir prioridades
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•Conhecimento do Processo de Trabalho

•Identificação preventivas já existentes

•Indicadores de danos à saúde

•Conhecimento dos levantamentos realizados

•Utilizar um roteiro de abordagem

•Elaboração do Mapa sob o Lay-out



SeguranSegurançça e Saa e Saúúde no Trabalhode no Trabalho
Paulo SPaulo Séérgio Bigoni rgio Bigoni -- TSTTST

Agentes Químicos

Agentes Físicos

Agentes Ergonômicos

Agentes Biológicos

Agentes Mecânicos
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RISCO 
BIOLÓGICO

RISCO                  
FÍSICO

RISCO 
ERGONOMICO

RISCO ACIDENTERISCO           
QUÍMICO

• Ruídos,
• Vibrações, 
• Radiações 
não 
ionizantes,

• Frio, 
• Calor, 

• Pressões 
anormais,
• Umidade

• Poeiras, 
Fumos, 
• Neblinas,
• Gases, 
• Vapores, 

•Substâncias 

compostas 

ou produtos

químicos

em geral.

• Esforço 
físico intenso,

• Levant. transporte 
manual e peso,

• Controle rígido 
de produtividade,

• Imposição de 
ritmos excessivos,

•Trabalho em
fumo e noturno,

•Jornadas de
trabalho,
prolongadas

• Monotonia e
repetitividade,

• Outras situações
causadoras de
stress físico
e/ou psíquico.

• Vírus,
• Bactérias, 
• Fungos,
• Parasitas, 
• Bacilos 

• Arranjo físico
inadequado,

• Máquina e equip.

• Iluminação
inadequada,

• Eletricidade,
• Probabilidade 
de incêndio
ou explosão,

• Armazenamento
inadequado,

• Animais
peçonhentos,

• Outras situações
de risco que 
poderão contribuir
para ocorrência 
de acidentes. 
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PEQUENA:

MÉDIA:

GRANDE:
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 Risco Pequeno

   Risco Médio

 Risco Grande

DADOS DA EMPRESA

Unidade Hospital Joari
Rua Olinda Ellis, 76 - Campo Grande - RJ

O número dentro do círculo, indicaquantidade de fun cionários que estão expostos a deteminado risco .

  GRADAÇÃO DE RISCOS

Risco Fís ico

Risco Quím ico

Risco Biológico

Risco Ergonôm ico

Risco de Acidente
MAPA DE RISCO GESTÃO 2002 / 2003

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO
HOMENS 03         MULHERES 17

DEFINIÇÃO DOS RISCOS

Banho

Banho

Esterilização
Supervisão

Área Técnica

Vestiário

Box Box Box

Distribuição

Copa

Urinálise

Administração
Resultados
de exames

Recepção

Hall

B
a
n
h
o

E
S
P
A
Ç
O

N
Ã
O

U
T
I
L
I
Z
A
D
O

1 1

1

1

6

Calor e
ruido

Produtos
químico

Corte e
perfuração

queimaduras

Postura
inadequada

Microorganismos Postura
inadequada

Postura
inadequada

Corte e
perfuração

Produtos
químico

Microorganismos

Microorganismos

Microorganismos

Microorganismos

Corte
perfuração

Postura
inadequada

Postura
inadequada

Postura
inadequada

Postura
inadequada

Microorganismos

Postura
inadequada

7

2

5

5

5

6

Ruído, vibrações, radiações não ionizantes, frio, calor,
pressões anormais e  umidade

Poeiras, fumos neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou
produtos  químicos em geral

Vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos

                                                          Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual e peso, controle rígido de
       produtividade, imposição de rítmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas,
       monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico.

                                                           Arranjo físico inadequado, máquina e equipamentos sem proteção, iluminação
        inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos
        e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.

Hall externo

Entrada Box
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10

FACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADEFACILIDADE E SIMPLICIDADE

�Para fazer o Lay-out.
•• Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, Dica: Utilizando ferramentas de desenho no Word ou Powerpoint, 

inserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opinserir linhas e na opçãçãçãçãçãçãçãção formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.o formatar auto forma definir o tamanho.

�Para inserir círculos
•• Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word Dica: Utilizando ferramentas de desenho (auto formas) no Word 

ou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cou Powerpoint, inserir cíííííííírculos e semicrculos e semicrculos e semicrculos e semicrculos e semicrculos e semicrculos e semicrculos e semicíííííííírculos e na oprculos e na oprculos e na oprculos e na oprculos e na oprculos e na oprculos e na oprculos e na opçãçãçãçãçãçãçãção o o o o o o o 
formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.formatar auto forma definir o tamanho e a cor.

5 5
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