
NR 7 – NR 1

A nova NR 7 
e sua articulação com o GRO/PGR



GRO - PGR - PCMSO

PCMSO



INVENTÁRIO DO PGR

a) processos e ambientes de trabalho

b) atividades realizadas

c) perigos e os possíveis agravos à saúde

d) identificação das fontes

e) riscos gerados pelos perigos

f) avaliação e classificação dos riscos

g) critérios adotados para avaliação dos riscos



INVENTÁRIO DO PGR

h) grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos

i) resultados da avaliação de ergonomia

j) análise preliminar de perigos

k) monitoramento das exposições a agentes 

químicos, físicos e biológicos



NR 7 E NR 1

PCMSO PGR

1. Elaboração do PCMSO

2. Identificação dos riscos ocupacionais

3. Descrição dos agravos à saúde

4. Informação sobre exames alterados ou DRT

5. Discussão do Relatório Analítico



PCMSO

O PCMSO visa proteger e

preservar a saúde dos

empregados em relação aos

riscos ocupacionais (7.1.1)

O PCMSO é parte do conjunto

de ações da organização no

campo da Saúde do

Trabalhador (7.3.1)



PCMSO

Baseado nas informações sobre 
riscos avaliados e classificados 
pelo PGR. (7.5.1) 

Mas...

O médico responsável pelo 
PCMSO deve discutir sobre os 
riscos, caso perceba alguma 
inconsistência. (7.5.5) 



PCMSO 

PLANEJAMENTO

Exames médicos ocupacionais: 

(7.5.6)

a) admissional

b) periódico

c) retorno ao trabalho

d) mudança de riscos ocupacionais

e) demissional



PCMSO - PLANEJAMENTO

Exames médicos admissionais:

No exame admissional poderão ser aceitos

exames complementares realizados nos 90 dias

anteriores (7.5.17)



PCMSO - PLANEJAMENTO
Exames médicos periódicos: (7.5.8)

Anual: empregados expostos a riscos

ocupacionais, segundo o PGR, e para

portadores de doenças crônicas que aumentem

a susceptibilidade a tais riscos

A cada dois anos: para os demais empregados



PCMSO - PLANEJAMENTO

Exame de retorno ao trabalho: (7.5.9)

O exame clínico deve ser realizado antes que o

empregado reassuma suas funções, quando

ausente por período igual ou superior a 30

(trinta) dias por motivo de doença ou acidente,

de natureza ocupacional ou não.



PCMSO - PLANEJAMENTO

Quando os exames ocupacionais complementares 

são obrigatórios? (7.5.12)

Levantamento preliminar de perigos indicar a

necessidade

Classificação de risco do PGR indicar a

necessidade



PCMSO - PLANEJAMENTO

Outros exames complementares, além dos

previstos na NR 7, podem ser incluídos no

PCMSO desde que relacionados aos riscos

ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente

justificados no PCMSO. (7.5.18)



O que o médico deve

fazer se detectar:

 ocorrência ou agravamento de DRT

possível exposição excessiva a uma

substância química (Anexo I, Quadro 1)

disfunção orgânica devido a uma

substância química (Anexo I, Quadro 2)



MÉDICO 

RESPONSÁVEL

 Informar à organização e ao responsável
pelo PGR para reavaliação do risco
(7.5.19.5)

Examinar o empregado e explicar o
resultado do exame e a conduta (7.5.19.6)

Considerar a necessidade de avaliar
outros empregados em situação
semelhante (7.5.19.6.1)



PCMSO - ASO

O ASO deve conter: (7.5.19.1)

a descrição dos perigos ou fatores de risco

identificados e classificados no PGR que

necessitem de controle médico previsto no

PCMSO, ou a sua inexistência



PCMSO – PRONTUÁRIO MÉDICO

Quem é responsável pelo prontuário médico?

É o médico responsável pelo PCMSO ou o

médico responsável pelo exame, quando a

organização estiver dispensada de PCMSO

(7.6.1)



PCMSO – RELATÓRIO ANALÍTICO
O Relatório Analítico deve conter: (7.6.2)

a) o número de exames clínicos realizados

b) o número e tipos de exames complementares

realizados



PCMSO – RELATÓRIO ANALÍTICO
c) estatística de resultados anormais dos exames

complementares, categorizados por tipo do exame e

por unidade operacional, setor ou função

d) incidência e prevalência de doenças relacionadas

ao trabalho, categorizadas por unidade

operacional, setor ou função



PCMSO – RELATÓRIO ANALÍTICO
e) informações sobre o número, tipo de eventos e

doenças informadas nas CAT, emitidas pela

organização, referentes a seus empregados

f) análise comparativa em relação ao relatório

anterior e discussão sobre as variações nos

resultados



PCMSO

RELATÓRIO 

ANALÍTICO

análise comparativa em relação 
ao relatório anterior

discussão sobre as variações nos 
resultados

apresentado para responsáveis 
por SST e para CIPA


