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32.1 Do objetivo e campo de aplicação 

• 32.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR tem por finalidade 

estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral. 



32.1 Do objetivo e campo de aplicação 

• 32.1.2 Para fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de 
saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à 
saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de 
complexidade. 



32.2 - Dos Riscos Biológicos 

• 32.2.1 Para fins de aplicação desta NR, considera-se Risco 
Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes 
biológicos. 

• 32.2.1.1 Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os 
parasitas; as toxinas e os príons. 

• 32.2.1.2 A classificação dos agentes biológicos encontra-se no 
anexo I desta NR. 



32.10.2 

• No processo de elaboração e implementação do PPRA e do 
PCMSO devem ser consideradas as atividades desenvolvidas pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do 
estabelecimento ou comissão equivalente. 



32.2.3 
Do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO 

32.2.3.1 

• O PCMSO, além do previsto na NR-07, e observando o disposto no 
inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar: 

• o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos; 

• a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item 



32.2.3 
Do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO 

32.2.2; 

• a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, 

sua função, o local em que desempenham suas atividades e o 

risco a que estão expostos; 

• a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos; 

• o programa de vacinação. 

 



localização das áreas de 

risco 



 



32.2.3.3 Com relação à possibilidade de 
exposição acidental aos agentes biológicos, deve 
constar do PCMSO: 

• os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, 
acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças; 

• as medidas para descontaminação do local de trabalho; 

• o tratamento médico de emergência para os trabalhadores; 

• a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas 
pertinentes; 



 

identificação dos 

responsáveis 



32.2.3.3 Com relação à possibilidade de exposição 
acidental aos agentes biológicos, deve constar do 
PCMSO: 

• a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar 
assistência aos trabalhadores; 

• as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores; 

• a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde 
depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos 
necessários, materiais e insumos especiais. 



32.2.4.3 Todo local onde exista possibilidade de 
exposição ao agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de: 

• água corrente, 

• sabonete líquido, 

• toalha descartável e 

• lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 



32.2.4.3.1 

• Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório 
em seu interior. 



32.2.4.4 

• Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores 
só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória 
com emissão de documento de liberação para o trabalho. 

 



32.2.4.5  
O empregador deve VEDAR: 

• uso de adorno; 

• a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos; 

• o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 
contato nos postos de trabalho; 

• o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; 

• a guarda de alimentos em locais não destinados para 

este fim; 

• o uso de calçados abertos. 



Acidente com Adorno 



32.2.4.6 

• Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes 
biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em 
condições de conforto. 

 

• 32.2.4.6.1 A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o 
empregado. 



32.2.4.6 

• 32.2.4.6.2 Os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção individual e as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. 

 

• 32.2.4.6.3 O empregador deve providenciar locais apropriados 
para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das 
usadas. 



32.2.4.6.4 

• A higienização das vestimentas utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, 
unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e 
quando houver contato direto da vestimenta com material 
orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. 



32.2.4.7 

• 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. 



 



 



32.2.4.8 O empregador deve: 

• garantir a conservação e a higienização dos materiais e 
instrumentos de trabalho; 

• providenciar recipientes e meios de transporte adequados para 
materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. 



32.2.4.9 

• O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, 
antes do início das atividades e de forma continuada, devendo 
ser ministrada: 

• sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos 
trabalhadores aos agentes biológicos; 

• durante a jornada de trabalho; 

• por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes 
aos agentes biológicos. 



32.2.4.13 

• Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser 
revestidos de material lavável e impermeável, permitindo 
desinfecção e fácil higienização. 

 

32.2.4.13.1  

 

• O revestimento não pode apresentar 

furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias. 



 

32.2.4.14 
 

Os trabalhadores que 

utilizarem objetos perfurocortantes 

devem ser os responsáveis pelo seu 

descarte. 



 

32.2.4.15 

São vedados o reencape e a 

desconexão manual de agulhas. 



 

32.2.4.16 

Deve ser assegurado o uso de materiais perfurocortantes 

com dispositivo de segurança, conforme cronograma a ser 

estabelecido pela CTPN. 



32.2.4.17 Da Vacinação dos Trabalhadores 

• 32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra 
tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

 

• 32.2.4.17.7 Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das 
vacinas recebidas. 



CAPACITAÇÃO CONTINUADA – TREINAMENTOS: 
 

• INTEGRAÇÃO – Inicia-se neste momento do ingresso novo 
colaborador; 

 

• CIPA – Obrigatório anual; 

 

• BRIGADA DE INCÊNDIO Obrigatório; 

  

 



CAPACITAÇÃO CONTINUADA – TREINAMENTOS: 

• ESPECIFICOS: 

• Pronto Socorro  

• Diagnósticos por Imagem 

• Clínicas Médicas 

• Laboratórios  

• Manutenção 

• Tráfego 

• Limpeza  

 



Dificuldades para cumprir esse item da NR.: 
 

• Cultura da Empresa; 

• Cultura da Empregados; 

• Recursos Humanos – no limite; 

• Liberação dos colaboradores; 

• Hábitos impróprios - ...comer e armazenar em qualquer lugar, 
roupa de trabalho ....; 

• Comportamentos/ atitudes indevidas (vestimentas; EPI: alimentos; 
correr; ....). 

 



Experiência para amenizar as dificuldades citadas: 
 

• Contatos com a Alta Direção para apoio o nosso trabalho; 

• Conscientização com as Chefias para suas responsabilidades; 

• Treinamentos levando a sério as oportunidades permitidas ou 
oferecidas: (Integração, Cipa, Brigada, Higienização e Assepsia, 
etc); 

• Treinamento no próprio ambiente de trabalho - curta duração; 

• Parceria com Educação Permanente/Continuada; 

 



Experiência para amenizar as dificuldades citadas: 
 

• Diálogos nos Setores para conscientizar para Disciplina de 
Segurança; 

• Inspeções nos postos de Trabalho; 

• Diálogos de Seguranças com os Médicos nas suas Reuniões de 
Diretorias; 

• Divulgação do conteúdo NR-32 “Em gotas” no Mural; 

• Livreto ou Apostila “Disciplina de Segurança”;  

• Seminário de Saúde do Trabalhador; 

• Fórum da NR-32. 

 



OBRAS E REFORMAS /EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

• Dificuldades para cumprir esse item da NR.: 

 

• CONTRATO SEM CITAR O CUMPRIMENTO DAS NR; 

• Reforma 365 dias / ano; 

• Comprometimento com a Segurança; 

• Comunicação falha; 

• FISCALIZAÇÃO –“Autorização para verificar seus execução de seus 
Serviços”; 

• Atendimento NR-5, NR-9 

 



Experiência para amenizar as dificuldades citadas: 
 

• Contatos com a Alta Direção; 

• Conscientização com as Chefias; 

• Contatos com os Gestores do Contrato; 

• Contatos com os Gestores das Empresas Terceirizadas; 

• Solicitar o aviso prévio do início da obra; 

 



RESULTADOS = CREDIBILIDADE: 
 

• Calçadas em todo em torno do IAMSPE ; AACD e Hospital E. Vasconcelos, mais as 
ruas próximas deste do Metrô; 

• Cancelas automáticas; 

• Portão para pedestres; 

• Sinalização de Identificação nas Portarias 

• Transferência de Posto de Entrega de Remédios para externa; 

• Treinamento para mais 300 trabalhadores no mesmo dia para Terceirizados; 

• FORUM DA NR-32; 

• Novas oportunidades de Trabalhos: H. Nipo Brasileiro/ SEPACO/ H. RIM, etc 

• PPRA na intranet; 
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INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE 

 

• DIVISÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

•                                                                                      “Não desista nunca” 

 

 

• Jefferson Deodoro Teixeira da Costa 

• Eng. Civil – Segurança do Trabalho 

• Coord. da DTST- IE 

 


