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“Nenhum trabalho ou tarefa é tão importante que não possa ser feito
com segurança”

(Autor desconhecido)



Normas Regulamentadoras (NR’s)
Portaria 3.214/78 MTE

- NR 1 – Disposições Gerais Sobre segurança e Medicina do Trabalho;

- NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT);

- NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

- NR 7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

- NR 9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

- (Programa proteção respiratória )



RELAÇÃO ENTRE NORMAS REGULAMENTADORAS E AS  INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
DA SUCEN

Normas Regulamentadoras - NR Instruções Normativas - IN

NR01 – Disposição geral
NR06 - Equipamento de Proteção 
Individual

IN01 - Procedimento de Segurança na atividade de
Nebulização com Equipamento Portatil
IN02 - Procedimento de Segurança na atividade de
Borrifação
IN03 - Procedimento de Segurança na atividade de
Nebulização Ambiental Veicular
IN 04 - Procedimentos de segurança para destinação final
de resíduos e embalagens vazias de praguicidas
IN06 - EPI utilizados nas atividades de pesquisas
entomológicas, acarológicas e planorbídicas
IN07 - Definição dos tipos de EPI para cada procedimento
de campo
IN08 - Procedimento para verificação do uso de EPI em
campo;
IN11 - Procedimento de orientação, fornecimento e
devolução de EPI



RELAÇÃO ENTRE NORMAS REGULAMENTADORAS E AS  INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
DA SUCEN

Normas Regulamentadoras - NR Instruções Normativas - IN

NR07 - Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional
NR09 -Programa de Prevenção a 
Riscos Ambientais 

IN01 – Procedimento de Segurança na atividade de
Nebulização com Equipamento Portatil
IN02 - Procedimento de Segurança na atividade de
Borrifação
IN03 - Procedimento de Segurança na atividade de
Nebulização Ambiental Veicular

NR26 - Sinalização de Segurança Ofícios Circulares/DCV (FISPQ)



Responsabilidade do empregador:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e
medicina do trabalho;

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos
empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos;

c) informar aos trabalhadores:

I. os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

II. os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela
empresa;

III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de
diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;

IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença
relacionada ao trabalho.

NR 1: Disposições Gerais Sobre segurança e Medicina do Trabalho



Responsabilidade do empregado:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde
do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

b) usar o EPI fornecido pelo empregador;

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas
Regulamentadoras - NR;

d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras –
NR.



Estabelece a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas, que possuam
funcionários registrados pela CLT (Art. 162), de organizarem e manterem em
funcionamento o Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT).

A finalidade do SESMT é promover a saúde e proteger a integridade do
trabalhador no local de trabalho.

NR 4

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT)



Quem compõe o SESMT

- Enfermeiros do Trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho;

- Médico do Trabalho;

- Técnico de Segurança do Trabalho;

- Engenheiro de Segurança do trabalho.



Funções do SESMT

Dentre outras, implementar e assegurar o cumprimento como atividade 
permanente da empresa ou instituição das seguintes NR’s:

- NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

- NR 7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

- NR 9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).




