
Normas Regulamentadoras 

 

Numa interpretação mais simplificada da Portaria 3.214 de 08/06/1978 

(do MTE), afirmamos que estas Normas Regulamentadoras, visam à proteção 

da integridade física e da saúde do trabalhador, e ao mesmo tempo proteger a 

empresa de possíveis ações indenizatórias, que venham a ser movidas pelos 

trabalhadores, contra esta, alegando terem contraído doenças e/ou 

perturbações funcionais no exercício das suas atividades ocupacionais, bem 

como, cumprir as determinações legais destas Normas, que são passíveis de 

multa, se não observadas: 

- NR 7, item 7.1.1 – "Esta Norma Regulamentadora – NR, estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o 

objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores". 

- NR 9, item 9.1.1 – "Esta Norma Regulamentadora – NR, estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando a preservação 

da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 

em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais". 

- Instrução Normativa Nº 78 (com nova redação dada pela Instrução 

Normativa Nº 118) – "Esta Instrução Normativa, estabelece a obrigatoriedade 

da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, expostos aos 

agentes nocivos (físicos, químicos, biológicos e/ou associação de agentes), do 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), a partir de 01/01/04, com o objetivo 

de informar a Previdência Social, a vida laborativa de seu colaborador. O 

LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, serve como 

base para o preenchimento do PPP". 

Através do PPRA, que é estabelecido de forma obrigatória para todas 

as empresas, através da NR 9, é realizado o Levantamento de Riscos 

Ambientais, bem como, as possíveis formas de eliminação, neutralização e/ou 

controle dos riscos ambientais. 

De posse dos dados obtidos no Levantamento de Riscos Ambientais é 

elaborado o PCMSO, que é estabelecido de forma obrigatória para todas as 



empresas, através da NR 7, visando planejar e executar formas de controle e 

monitoramento dos possíveis prejuízos causados por estes riscos à saúde dos 

trabalhadores. 

Pelo exposto, observa-se que o desenvolvimento do Programa de 

Saúde Ocupacional, não limita-se ao mero preenchimento de papéis, mas sim, 

a um trabalho sério e responsável, que bem elaborado e executado traz retorno 

a empresa, reduzindo o número de acidentes de trabalho e de causas 

trabalhistas por dano à integridade física e a saúde dos colaboradores, 

consequentemente, trazendo benefícios econômicos. 

A elaboração do PPRA e do PCMSO é anual e/ou sempre que 

houverem mudanças que justifiquem uma nova avaliação, conforme estabelece 

a Portaria nº 25, do MTE, de 29/12/1994 (DOU de 30/12/94). 

A elaboração do LTCAT é anual, e/ou sempre que houverem 

mudanças que justifiquem uma nova avaliação, conforme estabelece a 

Instrução Normativa Nº 78 (com nova redação dada pela Instrução Normativa 

Nº 118), da Previdência Social. 

 


