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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Empresa 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Endereço 
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N 

Complemento 
 

CNPJ 
02.343.132/0001-41 

CEP 
58310-000 

Cidade 
CABEDELO 

Bairro 
CENTRO 

UF 
PB 

CNAE 
5212-5/00 

Grau de Risco 
3 

Descrição CNAE 
Carga e descarga 

 
 
 
 
 
 

 

Total de Funcionários 

 Masculino Feminino Menor Total 

Funcionários 18 25 0 43 

 
 
 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCMSO 

Nome do Profissional Legalmente Habilitado 

CARLOS EDUARDO S. MARGARIDO 

Contato telefônico e-mail 
(15) 3521-5191 dr.suardi@uol.com.br 

Título de Pós-Graduação  
Registro conselho 

de classe 
ART NIT 

Médico do Trabalho CRM 86326 SP Não aplicável 108.67322.81-8 
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Setor Cargo Nº de Funcionários 

ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

ASSESSORIA ESPECIAL 1 

CHEFE DE CONTABILIDADE 1 

GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

1 

ADMINISTRADORA 1 

ESTAGIÁRIO 2 

ENGENHARIA 

ASSESSOR DE GESTÃO E 

PATRIMÔNIO 

1 

CHEFE DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1 

CHEFE DE TRÁFEGO 1 

ENGENHEIRO 1 

ESTAGIÁRIO 1 

GABINETE 

CHEFE DE GABINETE 1 

SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA 1 

SECRETÁRIA DA VICE-
PRESIDÊNCIA 

1 

GUARDA 
COORDENADOR DA GUARDA 1 

SUPERVISOR DE SEGURANÇA 1 

JURÍDICO 

ASSESSOR JURÍDICO 1 

SUPERVISOR ESPECIAL 1 

ADVOGADO 1 

ESTAGIÁRIO 1 

LICITAÇÃO 
CHEFE DE LICITAÇÃO 1 

SUPERVISOR ESPECIAL 2 

MEIO AMBIENTE 

SUPERVISOR ESPECIAL 1 

TÉCNICO MEIO AMBIENTE 1 

ESTAGIÁRIO 1 

OPERAÇÕES/FATURAMENTO 

ASSESSORIA ESPECIAL 2 

SUPERVISOR ESPECIAL 2 

GERENTE DE OPERAÇÕES 1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

PLANEJAMENTO 

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1 

ASSESSOR ESPECIAL DE 
COMÉRCIO 

1 

ESTAGIÁRIO 1 

PRESIDÊNCIA 
PRESIDENTE 1 

VICE-PRESIDENTE 1 

RH 
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 

ESTAGIÁRIO 1 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

ASSESSORIA ESPECIAL 1 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1 

TI 
CHEFE DE TI 1 

ESTAGIÁRIO 1 
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INTRODUÇÃO 

ELABORAÇÃO 

O Programa foi elaborado pela equipe de profissionais do SESMT - Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho da empresa BRUMED, onde foi feito o 

levantamento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, bem como foram 

entrevistados os funcionários em seus setores. 

OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo o cumprimento das exigências legais estabelecidas pela 

Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1.977, regulamentado pela Portaria no 3.214, de 08 de 

junho de 1.978, que aprovou as NR’s - Normas Regulamentares, do Capítulo V, do Título II, 

da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 

referente à NR 9 - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Este Programa visa 

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

reconhecimento, avaliação e controle ou eliminação da exposição aos riscos ambientais 

existentes no ambiente de trabalho, levando em consideração a proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais. 

O Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, conforme Norma Regulamentadora 

nº 9 deve estar inserido dentro de um conjunto amplo de iniciativas da empresa no campo 

da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, e também no que diz 

respeito à aplicação das disposições das demais NR’s, em especial com o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR7. 

Visa este documento cumprir também as responsabilidades do empregador quanto à 

adoção de medidas que visem eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições 

inseguras dos locais de trabalho dentro da empresa, bem como mostrar aos trabalhadores 

os riscos profissionais inerentes às suas funções, que possam originar nos locais de trabalho 

e mostrar os meios para prevenir e limitar tais riscos e também as medidas adotadas pela 

empresa, além de informar aos trabalhadores sobre os resultados das avaliações ambientais 

realizados nos locais de trabalho, quando necessário. 
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RESPONSABILIDADES 

As funções envolvidas no planejamento e desenvolvimento deste documento base, 

bem como suas responsabilidades e autoridades, são definidas pelo Corpo Gerencial da 

Empresa. Este é um dos pontos básicos para que o programa alcance seus objetivos, pois 

possibilita um efetivo acompanhamento das ações corretivas planejadas e acordadas na fase 

de desenvolvimento. 

Ficam assim definidas as funções e suas respectivas responsabilidades: 

Representante da Empresa: prover recursos materiais, financeiros e humanos para 

a elaboração do PPRA, seu desenvolvimento, acompanhamento e avaliação periódica; 

Incentivar a administração intermediária, e os funcionários a trabalharem de forma 

harmoniosa para a obtenção dos objetivos propostos. Fazer a divulgação aos trabalhadores 

dos resultados do Programa e de seus documentos, de modo que todos possam ter acesso 

aos dados e tomem conhecimento dos riscos envolvidos em sua atividade; assessorar 

tecnicamente o Programa. 

Técnicos e Engenheiro de Segurança do Trabalho: Responsáveis pela elaboração 

do PPRA; Centralizar e mediar as discussões e negociações entre os setores envolvidos com 

os riscos ambientais, quando aplicáveis; Definir tecnicamente os locais e a metodologia a 

ser empregada na avaliação da intensidade, concentração e exposição ao agente insalubre; 

Promover a efetiva participação dos trabalhadores nas fases de antecipação, 

reconhecimento, estabelecimento de prioridades. 

Encarregados: colaborar e facilitar com as atividades relacionadas ao PPRA; Avisar a 

Empresa responsável pela Assessoria em Segurança do Trabalho, sempre que ocorrer 

modificações adotadas, seja no caso de maquinário, processo e método de trabalho, que 

possa vir a influenciar diretamente nos níveis de exposição aos agentes ambientais nocivos, 

quando aplicáveis. 

Médico do Trabalho: informar a Empresa, sobre diagnósticos clínicos ou reclamações 

dos trabalhadores que indiquem em uma mudança do quadro conhecido de exposição a 

agentes ambientais, ao aumento de sua intensidade ou concentração, sugerindo um 

descontrole das condições a que os trabalhadores estão expostos, para que se procedam as 

investigações e avaliações que subsidiem a tomada de medidas que restabeleçam o 

controle. 



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

5 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

DOCUMENTO BASE 

Consta neste item um descritivo dos aspectos estruturais do PPRA, os quais devem ser 

seguidos na fase de desenvolvimento. 

Tanto a sua primeira redação, bem como as alterações e complementações, deverão 

ser aprovadas pela CIPA, quando houver, em reunião ordinária ou extraordinária, e uma 

cópia do documento final deverá ser anexada em seu livro de atas. 

PLANEJAMENTO ANUAL E ESTABELECIMENTO DE METAS 

O programa tem com prioridade identificar e tratar os agentes ambientais que na 

análise global dos riscos, oferecerem um maior potencial de risco à saúde do trabalhador, 

apresentarem concentração ou intensidade acima dos limites e que expõem um maior 

número de funcionários. Estes fatores serão analisados de forma ponderada, possibilitando 

uma graduação de prioridades para concentração de esforços nas medidas de controle que 

resultarem em um maior benefício. Serão também priorizadas as medidas de proteção 

coletiva e de mudanças nos métodos de trabalho que resultem na eliminação ou redução do 

impacto do agente ambiental insalubre do posto de trabalho. O uso de EPIs - Equipamentos 

de Proteção Individual será recomendado apenas nos casos em que as medidas de caráter 

coletivo estiverem na fase de implantação ou forem de difícil ou inviável aplicação no atual 

contexto da empresa. O treinamento também será considerado um importante fator de 

proteção ao trabalhador. 

São metas do programa a identificação dos agentes ambientais, quando aplicáveis, 

que possam causar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador, antecipadamente, 

quando da introdução de novas tecnologias ou métodos de trabalho, e qualitativamente, 

quando estes já existirem no ambiente de trabalho. Quantificar sua intensidade, 

concentração e níveis de exposição. Determinar prioridades e adotar medidas compatíveis 

para sua redução a níveis seguros ou sua eliminação do ambiente laboral de forma 

sistemática e coordenada. 

Segue cronograma em anexo. 
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ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO 

Antecipação dos Riscos: antecipação dos riscos será realizada sempre que ocorrer uma 

modificação substancial no processo e método de trabalho que implique em modificações na 

exposição, intensidade ou concentração dos agentes ambientais, quando aplicáveis, que 

possam vir a afetar a saúde e integridade do trabalhador. Deverá ocorrer uma colaboração 

estreita entre o setor que esteja desenvolvendo o projeto e a Empresa que presta serviços 

de Assessoria em Segurança do Trabalho, para a análise das consequências e se necessário, 

o desenvolvimento de uma investigação aprofundada através de modelos e simulações. 

Reconhecimento dos Riscos: o reconhecimento dos riscos relativos aos agentes 

ambientais, quando aplicáveis, nos postos de trabalho, será coordenado pela Empresa que 

presta serviços de Assessoria em Segurança do Trabalho, através de inspeções de área, 

entrevistas com os trabalhadores, etc. 

Elaboração e Aprovação do Documento Base: O documento base inicial será elaborado 

pelo Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho, de acordo 

com as indicações da NR 09, item 9.2.1. Sempre que durante a avaliação periódica do 

PPRA, prevista em seu cronograma, ou quando ocorrer fato novo substancial que implique 

em desatualização do Documento - Base, este deverá ser revisto. 

Quantificação dos Agentes Ambientais: uma vez reconhecido os riscos ambientais, 

quando aplicáveis, passa-se para a fase de avaliação e quantificação dos riscos, com o 

emprego de equipamentos específicos de avaliação, como o Decibelímetro, Termômetro de 

Globo e Bulbo Úmido (IBUTG), Bomba Gravimétrica, Coletores passivos, Luxímetro e outros, 

conforme requerer o risco a ser avaliado. 

Prioridade dos Agentes Ambientais e Medidas de Controle: as prioridades dadas para 

as ações corretivas serão realizadas com critérios para gradação da exposição, efeitos, 

valoração das medidas de monitoração e controle, valoração das prioridades de monitoração 

e de níveis de ação. 
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FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

O documento base do PPRA terá seu registro de forma informatizada, através de 

documento impresso e assinado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho ou pelo Médico 

do Trabalho, na falta deste, e também do representante da empresa objeto deste programa. 

Sempre que houver a necessidade de atualização deste documento, deverá constar em sua 

capa e cabeçalho o número de sua revisão, iniciando em 00 e seguindo a seqüencia 01, 02, 

sucessivamente, evitando assim o uso indevido de documentos obsoletos, devendo ainda 

serem invalidadas a(s) cópia(s) da(s) revisão(ões) anterior(es). A sua manutenção, arquivo, 

disposição e controle da distribuição de cópias atualizadas para as áreas de interesse, bem 

como o recolhimento das cópias obsoletas, ficará sob responsabilidade da responsável pela 

Empresa que presta serviços de Assessoria em Segurança do Trabalho. 

A divulgação dos dados e registros deste programa será feita na forma de 

treinamento, de modo que todos os trabalhadores tenham acesso ao documento base e 

possam tomar ciência dos riscos que envolvem sua atividade, bem como das medidas de 

controle necessárias. O documento base deverá ficar disponível no escritório da empresa, 

para consulta e esclarecimento de dúvidas. Também deverão ficar disponíveis para consulta 

os resultados das reuniões de avaliações periódicas anuais. 

O programa de prevenção de riscos ambientais será avaliado anualmente pela 

comissão formada por representantes da empresa objeto deste programa e da empresa 

prestadora dos serviços de assessoria em segurança do trabalho. Nesta ocasião serão 

comparadas e analisadas de maneira criteriosa a programação do documento base e as 

medidas de controle que constam do desenvolvimento do PPRA. Também será realizado, 

caso haja necessidade, um novo monitoramento de riscos em campo para verificação dos 

controles dos agentes ambientais e da necessidade de iniciar uma nova programação ou 

priorização de ações. Assim, será adotado um novo cronograma de atividades do programa 

para o ano vigente, dentro do espírito da melhoria constante. 
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DESENVOLVIMENTO DO PPRA 

A fase de desenvolvimento do programa de prevenção dos riscos ambientais conta 

com as seguintes etapas: 

- Antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais, com as respectivas descrições e 

medidas de controles a serem adotadas, bem como a avaliação dos riscos e exposições 

dos trabalhadores de acordo com suas atividades; 

- Descritivo dos danos à saúde dos trabalhadores, relacionados aos riscos ambientais 

identificados, disponíveis em literatura técnica; 

- Avaliação quantitativa dos riscos ambientais, quando aplicáveis; 

- Registro e arquivamento dos dados coletados; 

- Divulgação dos registros aos trabalhadores; 

- Futuras avaliações e monitoramento, quando forem necessários, para a comprovação 

da manutenção do controle sobre os agentes ambientais. 

 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - NR 23 

EXTINTORES INCÊNDIO 

Os aparelhos extintores são os vasilhames fabricados com dispositivos que 

possibilitam a aplicação do agente extintor sobre os focos de incêndio. Normalmente os 

aparelhos extintores recebem o nome de acordo com o agente extintor neles contidos. 

Destinam-se ao combate imediato de pequenos focos de incêndio, pois acondicionam 

pequenos volumes de agentes extintores. São de grande utilidade, desde que manejados 

adequadamente e no momento certo, pois facilitam o seu transporte por não serem muito 

grandes ou volumosos e podem combater incêndios em quase todos os tipos de materiais e 

ambientes, cujos princípios são pequenos focos. 

O êxito no emprego dos extintores depende dos seguintes fatores:  

a) da distribuição adequada dos aparelhos pelas áreas, de acordo com os tipos de 

materiais e produtos nelas existentes; 

b) da manutenção adequada e eficiente dos aparelhos, observando o prazo de validade 

da carga e dos cilindros, bem como a regularidade de suas cargas; 

c) do treinamento dos funcionários para a utilização correta e adequada dos aparelhos na 

extinção de incêndio. 
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TIPOS DE EXTINTORES 

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 

O agente extintor pode ser o BICARBONATO DE SÓDIO ou o POTÁSSIO, que recebem 

um tratamento para torná-los um componente com grande capacidade de absorver 

umidade. 

O agente propulsor pode ser o GÁS CARBÔNICO ou o NITROGÊNIO. O agente extintor 

forma uma nuvem de pó sobre a chama, buscando a exclusão do OXIGÊNIO; 

posteriormente são acrescidos à nuvem, GÁS CARBÔNICO e o VAPOR DE ÁGUA devido à 

queima do pó.  

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 

 O GÁS CARBONICO é um material não condutor de ENERGIA ELÉTRICA. O mesmo 

atua sobre o fogo, onde a eletricidade está presente. Ao ser acionado o extintor, o gás 

carbônico é liberado formando uma nuvem que abafa e resfria. 

É empregado para extinguir pequenos focos de fogo em líquidos inflamáveis (classe B) 

e em equipamentos energizados de pequeno porte (classe C). 

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - PRESSÃO PERMANENTE 

Não é provido de nenhum tipo de gás propelente, tendo em vista que a água 

permanece sob pressão dentro do cilindro. Para funcionar, é necessário apenas a abertura 

do registro de passagem do líquido extintor.  

EXTINTOR DE ÁGUA - PRESSÃO INJETADA 

Neste caso, o extintor é dotado de um pequeno cilindro contendo o gás propelente, 

que é afixado na parte externa do aparelho, cuja válvula deve ser aberta no ato da 

utilização do extintor, a fim de pressurizar o ambiente interno do cilindro permitindo o seu 

funcionamento.   

O elemento extintor é a água, que atua através do resfriamento da área do material 

em combustão. O agente propulsor é o GÁS CARBÔNICO (CO2). 

COMO USAR OS EXTINTORES DE INCÊNDIO 

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 

- Retirar o pino de segurança. 

- Empunhar a pistola difusora. 

- Acionar o gatilho. 
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- Atacar o fogo diretamente nas chamas. 

- Pode ser usado em qualquer tipo de incêndio, porém em materiais eletrônicos deve ser 

utilizado somente em último caso. 

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 

- Retirar o pino de segurança. 

- Acionar a válvula dirigindo o jato para a base do fogo. 

- Pode ser usado em qualquer tipo de incêndio. 

EXTINTOR DE ÁGUA – PRESSÃO PERMANENTE 

- Retirar o pino de segurança. 

- Empunhar a mangueira e apertar o gatilho, dirigindo o jato para a base do fogo. 

- Sópode ser usado em madeira, papel, fibras, plásticos e similares. 

- Nunca pode ser utilizado em equipamentos elétricos. 

EXTINTOR DE ÁGUA – PRESSÃO INJETADA 

- Abrir a válvula do cilindro de gás. 

- Atacar o fogo, dirigindo o jato para a base das chamas. 

- Só pode ser usado em madeira, papel, fibras, plásticos e similares. 

- Nunca pode ser utilizado em equipamentos elétricos. 

EXTINTOR DE ESPUMA (POUCO UTILIZADO) 

- Inverter o aparelho o jato disparará automaticamente, e só cessará quando a carga 

estiver esgotada. 

- Não usar em equipamentos elétricos. 
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ONDE USAR OS AGENTES EXTINTORES 

Agente extintor é todo material que, aplicado ao fogo, interfere na sua reação química, 

provocando uma descontinuidade em um ou mais lados do tetraedro do fogo, alterando as 

condições necessárias para ocorrência do fogo. Os agentes extintores podem ser 

encontrados nos estados sólido, líquido ou gasoso. 

Existe uma variedade muito grande de agentes extintores, onde trabalhamos apenas 

com os mais comuns, que são os que possivelmente utilizaremos em caso de incêndio, 

sendo eles: gás carbônico, pó químico seco, água, espuma (química e mecânica). Também 

são utilizados como métodos extintores de incêndio os agentes alogenados (HALON), 

agentes improvisados, tais como areia, cobertor, tampa de vasilhame e outros, que 

normalmente extinguem o incêndio por abafamento, ou seja, retirando todo o oxigênio, que 

é o principal combustível para o fogo. 
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EPI – EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - NR 06 

É todo e qualquer dispositivo individual destinado a proteger a saúde e a integridade 

física do trabalhador, projetado conforme os riscos levantados e os tempos de exposição 

observados em cada atividade, instalado em campo por pessoal especializado, segundo as 

peculiaridades do ambiente de trabalho, da atividade executada e do trabalhador, que será 

treinado na forma correta de emprego do dispositivo, e tendo seus resultados monitorados 

para averiguação da manutenção de sua eficácia. 

Os EPIs são empregados quando: 

- As medidas de ordem geral não forneçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes do trabalho ou contra doenças profissionais. 

- As medidas de proteção coletiva implantadas não forem suficientes para dirimir os 

impactos dos riscos ambientais no trabalhador. 

O trabalhador deve ser treinado sobre a correta utilização dos EPIs no momento em 

que recebe os mesmos, devendo ser orientado sobre a forma correta de utilização, guarda e 

conservação, onde, nesta ocasião, é feito o registro dos equipamentos recebidos em uma 

ficha específica, contendo a completa descrição dos equipamentos bem como a assinatura 

do trabalhador. O empregador tem como obrigação fornecer os EPIs sempre que necessário 

aos trabalhadores, bem como deverá realizar a inspeções periódicas dos mesmos, com a 

finalidade de verificar se as orientações estão sendo efetivamente seguidas. 

Os equipamentos de proteção individual são classificados em: 

- Proteção para a cabeça; 

- Proteção para os olhos e face; 

- Máscara de solda; 

- Proteção respiratória; 

- Proteção auditiva; 

- Proteção para o tronco; 

- Proteção para os membros superiores; 

- Proteção para os membros inferiores; 

- Proteção para o corpo inteiro; 

    - Proteção contra quedas com diferença de nível. 
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RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR 

- Fornecer os equipamentos de proteção individual de acordo com os riscos de cada 

atividade, devendo ser apenas equipamentos aprovados pelo órgão competente, através 

do número do Certificado de Aprovação; 

- Orientar e treinar o trabalhador para a correta utilização dos EPIs, bem como exigir o 

uso, a guarda e a conservação de modo a preservar os mesmos; 

- Substituir o EPI de acordo com o prazo estipulado para utilização, ou quando for 

danificado ou extraviado; 

- Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. 

RESPONSABILIDADES DO EMPREGADO 

- Utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com as orientações do 

empregador, e somente para a finalidade a que se destina; 

- Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPIs; 

- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; 

- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado dos mesmos. 
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CIPA – COMISSÃOINTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - NR 05 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

A CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados, de 

acordo com o dimensionamento previsto nesta Norma Regulamentadora 5.Quando o 

estabelecimento não se enquadrar no Quadro I da Norma, que trata do dimensionamento 

quanto ao número de funcionários, a empresa deverá ter um designado de CIPA, 

responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados mecanismos 

de participação dos empregados, através de negociação coletiva. 

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. 

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio 

secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os 

empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um 

ano, permitida uma reeleição. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

São atribuições dos membros da CIPA: 

a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 

participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver; 

b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 

de segurança e saúde no trabalho; 

c) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho; 

d) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 

identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores; 

e) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de 

trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

f) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 
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g) Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, 

para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à 

segurança e saúde dos trabalhadores; 

h) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou 

setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores; 

i) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 

programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

j) Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 

cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

k) Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise 

das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos 

problemas identificados; 

l) Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

m) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 

n) Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 

o) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da 

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
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DO FUNCIONAMENTO DA CIPA 

 

A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido. 

As reuniões deverão ser realizadas durante o expediente normal de trabalho da empresa e 

em local apropriado, que acomode todos os membros e convidados. 

Cada reunião deverá ter uma ata assinada pelos presentes, com encaminhamento de 

cópias para todos os membros. Essas atas devem ficar disponíveis no estabelecimento, para 

fins de fiscalização. 

EDIFICAÇÕES - NR 8 

Os locais de trabalho devem atender aos requisitos técnicos estabelecidos por lei 

quanto às edificações, construções, pisos, escadas, rampas, coberturas e outros itens que 

interfiram nas suas condições de conforto e segurança. 

Os pisos nos locais de trabalho não deverão apresentar saliências ou depressões que 

possam comprometer a segurança na circulação dos trabalhadores ou na movimentação de 

cargas e materiais. 

Os pisos e paredes que contenham aberturas devem ter proteções nas mesmas, para 

evitar a queda de pessoas ou objetos. 

Pisos, escadas e rampas devem ser resistentes à cargas fixas ou móveis, e devem ser 

mantidas em perfeito estado de conservação, atendendo ainda às normas técnicas 

especificas em sua construção. 

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagem de pessoas nos locais de trabalho, 

onde houver risco de queda de pessoas por conseqüência de escorregamento, deverão ser 

adotados dispositivos ou processos antiderrapantes. 

Nos locais com andares acima do solo, tais como terraços, balcões, compartimentos 

para garagens e outros, que não possuam paredes externas, deverão ser instalados 

dispositivos de guarda-corpo para proteção contra quedas de pessoas. 

As edificações nos locais devem possuir proteção contra intempéries. As coberturas 

dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra chuvas. 
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CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO - NR 24 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias deverão atender às dimensões mínimas essenciais, que 

atendam ao mínimo de conforto exigível. Devem ser separadas por sexo e atender ao 

número de trabalhadores da empresa. 

É responsabilidade da empresa programar a manutenção periódica da limpeza e 

higienização dos banheiros, a fim de mantê-los livre de odores e também para evitar a 

proliferação de bactérias. 

Os sanitários devem ser dotados de lavatórios com água corrente, sabonete líquido e 

papel toalha descartável para higienização das mãos. O vaso sanitário deve possuir tampa, 

bem como a lixeira, que também deve possuir tampa e saco coletor de lixo. Deve existir 

papel higiênico do tipo interfolhado nos banheiros. 

As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria, de tijolo comum ou 

de concreto, e revestidas com material impermeável e lavável. Os pisos deverão ser 

impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento. 

Deverão também impedir a entrada de umidade e emanações no banheiro, e não devem 

apresentar ressaltos e saliências. A cobertura das instalações sanitárias deverá ter estrutura 

de madeira ou metálica, e as telhas poderão ser de barro ou de fibrocimento. As instalações 

sanitárias deverão dispor de água canalizada e esgotos ligados à rede geral ou à fossa 

séptica. 

VESTIÁRIOS 

Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de 

roupas ou que seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para 

vestiário dotado de armários individuais, observada a separação de sexos. 

As paredes dos vestiários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de 

concreto, e revestidas com material impermeável e lavável. Os pisos deverão ser 

impermeáveis, laváveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de escoamento. 

Deverão também impedir a entrada de umidade e emanações no vestiário e não podem 

apresentar ressaltos e saliências. A cobertura deverá ter estrutura de madeira ou metálica, 

e as telhas poderão ser de barro ou de fibrocimento. 

Os armários, de aço, madeira, ou outro material semelhante, deverão ser 
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essencialmente individuais. É proibida a utilização do vestiário para quaisquer outros fins, 

ainda em caráter provisório, não sendo permitido que roupas e pertences dos empregados 

se encontrem fora dos respectivos armários. 

A localização do vestiário, respeitada a determinação da autoridade regional 

competente em Segurança e Medicina do Trabalho, levará em conta a conveniência do 

estabelecimento. 

REFEITÓRIOS 

Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) até 300 (trezentos) 

empregados, embora não seja exigido o refeitório, deverão ser asseguradas aos 

trabalhadores condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições. Ja nos 

estabelecimentos onde trabalhem mais de 300 (trezentos) funcionários, é obrigatória a 

existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em 

outro local do estabelecimento. 

O refeitório deverá ser instalado em local apropriado, não se comunicando diretamente 

com os locais de trabalho, áreas de produção, instalações sanitárias e locais insalubres ou 

perigosos. Devem ser construídos com paredes revestidas com material liso, resistente e 

impermeável, até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros). O piso será 

impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material lavável. A cobertura deverá 

ter estrutura de madeira ou metálica e as telhas poderão ser de barro ou fibrocimento. O 

teto poderá ser de laje de concreto, estuque, madeira ou outro material adequado. 

As refeições devem ser feitas em mesas providas de tampo liso e de material 

impermeável, dotadas de bancos ou cadeiras em número suficiente aos trabalhadores, 

mantidos permanentemente limpos e organizados. Devem existir lavatórios instalados nas 

proximidades do refeitório, ou nele próprio, em número suficiente aos trabalhadores e 

dotados de água corrente canalizada. 

É responsabilidade da empresa, programar a manutenção da limpeza e da organização 

do refeitório. 

As áreas de vivência, refeitórios e vestiários deverão ser dotadas de sistema de coleta 

de lixo, com lixeiras adequadas com tampa e saco coletor de lixo, podendo atender aos 

critérios de coleta seletiva. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cabe à empresa monitorar o cumprimento dos itens descritos abaixo: 

 Implementação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou definição 

de um Designado de CIPA, conforme NR 5. 

 Implantação de manutenção de dispositivos de combate a incêndios, tais como 

Extintores de Incêndio. 

 Realização de palestras educativas aos seus funcionários, se aplicável. 

 Elaborar Ordens de Serviço de acordo com cada atividade, conforme NR 1, se 

aplicável. 

 Realizar Treinamento de Primeiros Socorros aos funcionários. 

 Realizar treinamento quanto ao Uso de Conservação de EPIs – Equipamentos de 

Proteção Individual. 

 Verificar e monitorar as Vacinas dos funcionários, com base no calendário de 

vacinação. 

 Adequação de Caldeiras e Vasos de Pressão (Compressor de Ar) conforme NR 13, se 

aplicável. 

 Adequação e redimensionamento da rede elétrica, quadro de disjuntores, tomadas e 

aterramento de máquinas e equipamentos, se aplicável. 

 Adequar as proteções de partes móveis em máquinas e equipamentos, conforme NR 

12, se aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

20 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA A FUNÇÃO MERGULHADOR  

NORMA REGULAMENTADORA 15 

ANEXO VI  

TRABALHO SOB CONDIÇÕES HIPERBÁRICAS 

Este Anexo trata dos trabalhos sob ar comprimido e dos trabalhos submersos. 

  

 

1. TRABALHOS SOB AR COMPRIMIDO 

 

 1.1 Trabalhos sob ar comprimido são os efetuados em ambientes onde o trabalhador é obri

gado a suportar  pressões maiores que a atmosférica e onde se exige cuidadosa descompres

são, de acordo com astabelas anexas. 

  

1.2 Para fins de aplicação deste item, define-se: 

  

a)  Câmara de Trabalho -

 É o espaço ou compartimento sob ar comprimido, no interior da qual o trabalho está sendo 

realizado; 

  

b)  Câmara de Recompressão -

 É uma câmara que, independentemente da câmara de trabalho, 

é usada para tratamento de  indivíduos  que  adquirem  doença  descompressiva  ou  emboli

a  e  é  diretamente supervisiona a  por  médico qualificado; 

  

c)  Campânula -

 É uma câmara através da qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho d

o tubulão e vice-versa; 

  

d)  Eclusa de Pessoal - É uma câmara através da qual 

o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho do túnel e vice-versa; 

  

e)  Encarregado de Ar Comprimido -

 É o profissional treinado e conhecedor das diversas técnicas empregadas nos trabalhos 

sob ar comprimido, designado pelo empregador como o responsável imediatopelos trabalha

dores; 

  

f)   Médico  Qualificado  -
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  É  o  médico  do  trabalho  com  conhecimentos  comprovados  em  Medicina  Hiperbárica, 

responsável pela supervisão e pelo programa médico; 

  

g)  Operador de Eclusa  ou de Campânula -

É o indivíduo previamente treinado nas manobras de  compressão e descompressão das eclu

sas ou campânulas, responsável pelo controle da pressão no seuinterior; 

  

h)  Período  de  Trabalho -  

É o tempo durante 

o qual o trabalhador fica submetido a pressão maior  que a  do  ar atmosférico excluindo-

se o período de descompressão; 

  

i)   Pressão de Trabalho -

 É a maior pressão de ar à qual é submetido o trabalhador no tubulão ou túnel  durante o pe

ríodo de trabalho; 

  

j)   Túnel Pressurizado -

É uma escavação, abaixo da superfície do solo, cujo maior eixo faz um ângulo não superior 

a  

45º (quarenta e cinco graus) com a horizontal, fechado nas duas extremidades, em cujo int

erior haja pressão superior a uma atmosfera; 

  

l)   Tubulão de Ar Comprimido -

 É uma estrutura vertical que se estende abaixo da superfície da água 

ou solo, através da qual os trabalhadores devem descer, entrando pela campânula, para um

a pressãomaior que  atmosférica. A atmosfera pressurizada opõe-

se à pressão da água e permite que os homens trabalhem em seu interior. 

  

1.3 O disposto neste item aplica-se a trabalhos 

sob ar comprimido em tubulões pneumáticos e túneis pressurizados. 

  

1.3.1  Todo trabalho  sob  ar comprimido  será  executado de acordo  com as  prescrições d

adas  a seguir  e  quaisquer modificações 

deverão ser previamente aprovadas pelo órgão nacional competente emsegurança e medicin

a do trabalho. 

  

1.3.2 O trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de 24 (vinte 

e quatro) horas. 
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1.3.3 Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser e

xposta à pressão superior a 

3,4 kgf/cm2, exceto em caso de emergência ou durante tratamento em câmara de recompr

essão, sob supervisão direta do médico responsável. 

  

1.3.4 A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior a 8 (oito

) horas, em pressões de trabalho de 0 a 1,0 kgf/cm2; a 6 (seis) horas em pressões de traba

lho de 1,1 a 2,5kgf/cm2; e a 4 (quatro) horas, em pressão de 

trabalho de 2,6 a 3,4 kgf/cm2. 

  

1.3.5 Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, p

or 2 (duas) horas, no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica. 

1.3.5.1 O local 

adequado para o cumprimento do período de observação deverá ser designado pelo médico 

responsável. 

  

1.3.6 Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverão satisfazer os seguintes 

requisitos: 

  

a)  ter mais de 18 (dezoito) e menos de 45 (quarenta e cinco) anos de idade; 

  

b)  ser   submetido   a   exame   médico   obrigatório, pré-

admissional   e   periódico, exigido   pelas   características   e peculiaridades próprias do tra

balho; 

  

c)  ser portador de placa de identificação, de acordo com o modelo anexo (Quadro I), fornec

ida no ato da admissão, após a  

realização do exame médico. 

  

1.3.7 Antes da jornada de trabalho, os trabalhadores deverão ser inspecionados pelo médico

, não sendo permitida a entrada  

em serviço daqueles que apresentem sinais de afecções das vias respiratórias ououtras molé

stias. 

  

1.3.7.1 É vedado o trabalho àqueles que se apresentem 

alcoolizados ou com sinais de ingestão de bebidas alcoólicas. 
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1.3.8 É proibido ingerir bebidas gasosas e fumar dentro dos tubulões e túneis. 

  

1.3.9 Junto ao  local  de  trabalho,  deverão  existir  instalações  apropriadas  à  Assistência 

 Médica,  à  recuperação,  à  

alimentação e à higiene individual dos trabalhadores sob ar comprimido. 

  

1.3.10 Todo empregado que vá exercer trabalho sob ar comprimido deverá ser orientado qu

anto aos riscos decorrentes da  

atividade e às precauções que deverão ser tomadas, mediante educação audiovisual. 

  

1.3.11 Todo empregado sem prévia experiência em trabalhos sob ar comprimido deverá fica

r sob supervisão de pessoa  

competente, e sua compressão não poderá ser feita se não for acompanhado, nacampânula,

 por pessoa hábil para instruílo  

quanto ao comportamento adequado durante a compressão. 

  

1.3.12 As turmas de trabalho deverão estar sob a responsabilidade de um encarregado de a

r comprimido, cuja principal tarefa será a de supervisionar e dirigir as operações. 

  

1.3.13 Para efeito de remuneração, deverão ser computados na jornada de trabalho o perío

do de trabalho, o tempo de  

compressão, descompressão e o período de observação médica. 

  

1.3.14 Em relação  à  supervisão  médica  para  o  trabalho  sob  ar  comprimido,  deverão  

ser  observadas  as  seguintes  

condições: 

  

a)  sempre que houver trabalho sob ar comprimido, deverá ser providenciada a assistência 

por médico qualificado, bem como 

 local apropriado para atendimento médico; 

  

b)  todo empregado que trabalhe sob ar comprimido deverá ter uma ficha médica, onde dev

erão ser registrados os dados  

relativos aos exames realizados; 

  

c)  nenhum empregado poderá trabalhar  sob  ar  comprimido, antes de  ser  examinado por

  médico  qualificado,  que  

atestará, na ficha individual, estar essa pessoa apta para o trabalho; 
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d)  o candidato considerado inapto não poderá exercer a função, enquanto permanecer sua 

inaptidão para esse trabalho; 

  

e)  o atestado de aptidão terá validade por 6 (seis) meses; 

  

f)   em caso de ausência ao trabalho por mais de 10 (dez) dias ou afastamento por doença, 

o empregado, ao retornar, deverá ser submetido a novo exame médico. 

  

1.3.15 Exigências para Operações nas Campânulas ou Eclusas. 

  

1.3.15.1 Deverá estar presente no local, pelo menos, uma pessoa treinada nesse tipo de tra

balho e com autoridade para exigir o cumprimento, por parte dos empregados, de todas as 

medidas de segurançapreconizadas neste item. 

  

1.3.15.2 As manobras de compressão e descompressão deverão ser executadas através de 

dispositivos  localizados  no exterior da campânula ou eclusa, pelo operador das mesmas. T

ais dispositivosdeverão existir  também internamente, porém serão  

utilizados somente em emergências. No início de cada jornada de trabalho,  os dispositivos 

de controle deverão ser aferidos. 

  

1.3.15.3 O operador da campânula ou eclusa anotará, em registro adequado (Quadro II) 

e para cada pessoa o seguinte: 

  

a)  hora exata da entrada e saída da campânula ou eclusa; 

  

b)  pressão do trabalho; 

  

c)  hora exata do início e do término de descompressão. 

  

1.3.15.4 Sempre que as manobras citadas no subitem 1.3.15.2 não puderem ser realizadas 

por controles  externos,  os  

controles de pressão deverão ser dispostos de maneira que uma pessoa, no interiorda camp

ânula,  de preferência o capataz, somente possa operá-

lo sob vigilância do encarregado da campânula ou eclusa. 

  

1.3.15.5 Em relação à ventilação e à temperatura, serão observadas as seguintes condições

: 
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a)  durante a permanência dos trabalhadores na câmara de trabalho  ou na campânula ou  e

clusa, a ventilação  será contínua, à razão de, no mínimo, 30 (trinta) pés cúbicos/min./hom

em; 

  

b)  a temperatura, no interior da campânula 

ou eclusa, da câmara de trabalho, não excederá 

a 27ºC (temperatura de globo úmido), o que poderá ser conseguido resfriando-

se o ar através de dispositivosapropriados (resfria dores), antes da entrada na câmara de tr

abalho, campânula ou eclusa, ou 

 através de outras medidas de controle; 

  

c)  a qualidade do ar deverá ser mantida dentro dos padrões de pureza estabelecidos no sub

item 1.3.15.6,  através da  

utilização de filtros apropriados, colocados entre a fonte de ar e a câmara de trabalho,camp

ânula ou eclusa. 

  

1.3.15.6 

  

CONTAMINANTE LIMITE DE TOLERÂNCIA 

Monóxido de carbono 20 ppm 

Dióxido de carbono 2.500 ppm 

Óleo ou material particulado 
5 mg/m³ (PT>2kgf/cm 2) 

3 g/m³ (PT<2kgf/cm2) 

Metano 10% do limite inferior de explosividade 

Oxigênio mais de 20% 

  

1.3.15.7 A comunicação entre o interior dos ambientes sob pressão de ar comprimido e o ex

terior deverá ser feita por sistema de telefonia ou similar. 

  

1.3.16 A compressão dos trabalhadores deverá obedecer às seguintes regras: 

a)  no primeiro minuto, após o início da compressão, a pressão não poderá ter incremento 

maior que 0,3 kgf/cm2; 

  

b)  atingido o valor 0,3 kgf/cm2, a pressão somente. 

Poderá seRraumentada após decorrido intervalo de tempo que permita ao encarregado da t

urma observar se todas as pessoas na campânula estão em boascondições; 
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c)  decorrido o período  de observação, recomendado na alínea "b", o aumento da pressão d

everá ser  feito a  uma velocidade não superior a 0,7 kgf/cm2, por minuto, para que nenhu

m trabalhador sejaacometido de mal-estar; 

  

d)  se  algum  dos  trabalhadores  se  queixar  de  mal-

estar,  dores  no  ouvido  ou  na  cabeça,  a  compressão  deverá  

ser imediatamente interrompida e o encarregado reduzirá gradualmente a pressão dacampâ

nula até que o trabalhador se 

recupere e, não ocorrendo a recuperação, a descompressão continuará até a pressão atmosf

érica, retirando-se, então, a pessoa e encaminhado-a ao serviço médico. 

  

1.3.17 Na descompressão de trabalhadores expostos à pressão de 0,0 a 3,4 kgf/cm2, serão 

obedecidas as tabelas anexas (Quadro III) de acordo com as seguintes regras: 

  

a)  sempre que duas ou mais pessoas estiverem sendo descomprimidas na mesma campânu

la ou eclusa e seus períodos de  

trabalho ou pressão de trabalho não forem coincidentes, a descompressãoprocessar-se-

á de acordo com o maior período ou maior pressão de trabalho experimentada pelos trabalh

adores envolvidos; 

b)  a  pressão  será  reduzida  a  uma  velocidade  não  superior  a  0,4  kgf/cm2,  por  minu

to,  até  o  primeiro  estágio  de  

descompressão, de acordo com as tabelas anexas; a campânula ou eclusa deve sermantida 

 naquela  pressão, pelo tempo  

indicado em minutos, e depois diminuída a pressão à mesma velocidade  anterior,  até o pró

ximo estágio e assim por diante;  

para cada 5 (cinco) minutos de parada, acampânula deverá ser ventilada à razão de 1 (um) 

minuto. 

  

1.3.18 Para o tratamento de caso de doença descompressiva ou embolia traumática pelo ar,

 deverão ser empregadas as tabelas de tratamento de VAN DER AUER e as de WORKMAN e 

GOODMAN. 

  

1.3.19 As atividades ou operações realizadas sob ar comprimido serão consideradas insalubr

es de grau máximo. 

  

1.3.20 O não cumprimento ao disposto neste item caracteriza o grave e iminente risco para 

os fins e efeitos da NR-3. 
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QUADRO I 

  

MODELO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRABALHO EM AMBIENTE SOB AR  

COMPRIMIDO 

  

  

4cm 

  

FRENTE 

  

EM CASO DE INCOSNCIÊNCIA OU MAL DE CAUSA INDETERMINADA 

TELEFONAR PARA O N.º                             

E ENCAMINHAR O PORTADOR DESTA PARA                        

  6 cm 

 

  

  

4cm 

 VERSO 

NOME DA CIA 

NOME DO TRABALHADOR 

ATENÇÃO: TRABALHA EM AR COMPRIMIDO 

  6 cm 

  

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DA PLACA: Alumínio com espessura de 2 mm 
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QUADRO II 

 

FOLHA DE REGISTRO DO TRABALHO SOB AR COMPRIMIDO 

  

FIRMA DATA 

OBRA NOME DO ENCARREGADO 

  

  

NOME 

  

  

FUNÇÃO 

COMPRESSÃO DESCOMPRESSÃO 

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

  

HORA DE 

ENTRADA 

PERÍODO DE 

TRABALHO 

  

INÍCIO 

  

TÉRMINO 

  

DURAÇÃO 

  

OBS. 

                  

  

QUADRO III 

 

TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Pressão de Trabalho de 0 a 0,900 kgf/cm2 

  

  

PERÍODO 

DETRABALHO(HORAS) 

ESTÁGIO DEDESCOMPRESSÃO 
TEMPO TOTAL DE   

DESCOMPRESSÃO 
0,3 kgf/cm2 

0 a 6:00 4 min. 7 min. 

6 a 8:00 14 min. 17 min. 

+ de 8:00** 30 min. 33 min. 

  

NOTAS: A velocidade de descompressão entre os estágios não deverá exceder a 0,3 

kgf/cm2 por minuto; 

* incluído tempo de descompressão entre os estágios; 

** somente em casos excepcionais, não podendo ultrapassar 12 horas. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de ½ a 1 hora. 

  

PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm2)* TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO** 

(min.) 

  

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                   - 

1,2 a 1,4                   - 

1,4 a 1,6                 5 5 

1,6 a 1,8                 10 10 

1,8 a 2,0               5 15 20 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1°  estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 

  

TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 1h a 1 ½ hora 

  

PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm2)* TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO** 

(min.) 

  

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                   - 

1,2 a 1,4                 5 5 

1,4 a 1,6                 10 10 

1,6 a 1,8               5 15 20 

1,8 a 2,0               5 20 35 

 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes deverá

 ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de lh 30 min. a 2 horas 

  

PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm2)* TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO 

(min.) ** 

  

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                 5 5 

1,2 a 1,4                 10 10 

1,4 a 1,6               5 20 25 

1,6 a 1,8               10 30 40 

1,8 a 2,0             5 15 35 55 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes deverá

 ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 

  

TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 2h a 2h 30 min. 

  

PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/c

m2)* 

TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO 

(min.) **   

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                 5 5 

1,2 a 1,4                 20 20 

1,4 a 1,6               5 30 35 

1,6 a 1,8               15 40 55 

1,8 a 2,0             5 25 40 70 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes deverá

 ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 2½ a 3 horas 

 PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/c

m2)* 

TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO 

(min.) **   

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                 10 10 

  

1,2 a 1,4               5 20 25 

1,4 a 1,6               10 35 45 

1,6 a 1,8             5 20 40 65 

1,8 a 2,0             10 30 40 80 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes deverá

 ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 

  

TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 3 a 4 horas 

 PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO(kgf/cm

2)* 

TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO

(min.)**   

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                 15 15 

1,2 a 1,4               5 30 35 

1,4 a 1,6               15 40 55 

1,6 a 1,8             5 25 45 75 

1,8 a 2,0           5 15 30 45 95 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes deverá

 ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.  
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 4 a 6 horas **** 

 PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/c

m2)* 

TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO

(min.)**   

1,8 

  

1,6 

  

1,4 

  

1,2 

  

1,0 

  

0,8 

  

0,6 

  

0,4 

  

0,2 

1,0 a 1,2                 20 20 

1,2 a 1,4               5 35 40 

1,4 a 1,6             5 20 40 65 

1,6 a 1,8             10 30 45 85 

1,8 a 2,0           5 20 35 45 105 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1°  estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 

(****)Até 8 (oito) horas para pressão de trabalho de1,0 Kg/cm2 e até 6 (seis) horas para a

s demais pressões. 

TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 

Período de trabalho de 0 a ½ hora. 

 PRESSÃO DE 

TRABALHO *** 

(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRE

SSÃO 
(kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL DE 

DESCOMPRESSÃO*
* (min.) 

1,

6 

1,

4 

1,

2 

1,

0 

0,

8 

0,

6 

0,

4 

0,

2 

2,0 a 2,2               5 5 

2,2 a 2,4               5 5 

2,4 a 2,6               5 5 

2,6 a 2,8               5 5 

2,8 a 3,0             5 5 10 

  3,0 a 3,2             5 5 10 

3,2 a 3,4             5 10 15 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho ½ a 1:00 hora. 

  

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRE

SSÃO 
(kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 

DE 
DESCOMPRESSÃ
O** (min.) 1,

6 
1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2             5 15 2

0 

2,2 a 2,4             5 20 2

5 

2,4 a 2,6             10 25 3
5 

2,6 a 2,8           5 10 35 5
0 

2,8 a 3,0           5 15 40 6
0 

3,0 a 3,2         5 5 20 40 7
0 

3,2 a 3,4         5 10 25 40 8
0 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.  
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 1 a 1 ½ hora. 

  

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRE

SSÃO 
(kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 

DE 
DESCOMPRESSÃ
O** (min.) 1,

6 
1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2           5 10 35 5

0 

2,2 a 2,4           5 20 35 6

0 

2,4 a 2,6           10 25 40 7
5 

2,6 a 2,8         5 10 30 45 9
0 

2,8 a 3,0         5 20 35 45 10
5 

3,0 a 3,2       5 10 20 35 45 11
5 

3,2 a 3,4       5 15 25 35 45 12
5 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1°  estágio quanto entre os estágios subsequentes deve

rá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 1 ½ a 2:00 horas. 

  

PRESSÃO 
DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRE
SSÃO 

(kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 
DE 

DESCOMPRESSÃ

O** (min.) 1,

6 

1,

4 

1,

2 

1,

0 

0,

8 

0,

6 

0,

4 

0,

2 

2,0 a 2,2           5 25 40 7
0 

2,2 a 2,4         5 10 30 40 8
5 

2,4 a 2,6         5 20 35 40 10
0 

2,6 a 2,8       5 10 25 35 40 11
5 

2,8 a 3,0       5 15 30 35 45 13

0 

3,0 a 3,2     5 10 20 30 35 45 14

5 

3,2 a 3,4     5 15 25 30 35 45 15

5 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1°  estágio quanto entre os estágios subsequentes deve

rá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 2:00 a 2 ½ horas. 

  

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DE DESCOMPRE

SSÃO 
(kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 

DE 
DESCOMPRESSÃ
O** (min.) 1,

6 
1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2         5 10 30 45 9

0 

2,2 a 2,4         5 20 35 45 10

5 

2,4 a 2,6       5 10 25 35 45 12
0 

2,6 a 2,8       5 20 30 35 45 13
5 

2,8 a 3,0     5 10 20 30 35 45 14
5 

3,0 a 3,2   5 5 15 25 30 35 45 16
0 

3,2 a 3,4   5 10 20 25 30 40 45 17
5 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.  
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 2 ½ a 3:00 horas. 

  

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DEDESCOMPRES

SÃO (kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 

DE 
DESCOMPRESSÃ
O** (min.) 

1,
6 

1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2         5 15 35 40 9
5 

2,2 a 2,4         10 25 35 45 11
5 

2,4 a 2,6       5 15 30 35 45 13

0 

2,6 a 2,8     5 10 20 30 35 45 14

5 

2,8 a 3,0     5 20 25 30 35 45 16

0 

3,0 a 3,2   5 10 20 25 30 40 45 17
5 

3,2 a 3,4 5 5 15 25 25 30 40 45 19
0 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes dever

á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 

(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 3:00 a 4:00 horas. 

  

PRESSÃO 
DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DEDESCOMPRES
SÃO (kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 
DE 

DESCOMPRESSÃ

O** (min.) 
1,
6 

1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2         10 20 35 45 11

0 

2,2 a 2,4       5 15 25 40 45 13

0 

2,4 a 2,6     5 5 25 30 40 45 15
0 

2,6 a 2,8     5 15 25 30 40 45 16
0 

2,8 a 3,0   5 10 20 25 30 40 45 17
5 

3,0 a 3,2 5 5 15 25 25 30 40 45 19
0 

3,2 a 3,4 5 15 20 25 30 30 40 45 21
0 

 NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1° estágio quanto entre os estágios subsequentes dever
á ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 
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TABELA DE DESCOMPRESSÃO 

 
Período de trabalho de 4 a 6 horas. 

  

PRESSÃO 

DE 

TRABALHO 

*** 
(kgf/cm2) 

ESTÁGIO DEDESCOMPRES

SÃO (kgf/cm2)* 

TEMPO TOTAL 

DE 
DESCOMPRESSÃ
O** (min.) 

1,
6 

1,
4 

1,
2 

1,
0 

0,
8 

0,
6 

0,
4 

0,
2 

2,0 a 2,2       5 10 25 40 50 130 

2,2 a 2,4       10 20 30 40 55 155 

2,4 a 2,6     5 15 25 30 45 60 180 

2,6 a 2,8   5 10 20 25 30 45 70 205 

2,8 a 3,0   10 15 20 30 40 50 80 245 **** 

  

NOTAS: 

(*) A descompressão tanto para o 1°  estágio quanto entre os estágios subsequentes deve

rá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2/minuto. 

(**) Não está incluído o tempo entre estágios. 
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. 

(****) O período de trabalho mais o tempo de descompressão (incluindo o tempo entre os
 estágios) não deverá exceder a 12 horas. 

  

  
2. TRABALHOS SUBMERSOS (Alterado pela Portaria SSMT n.º 24/1983) 

  

2.1 Para os fins do presente item consideram-se: 
  

I Águas Abrigadas: toda massa líquida que, pela existência de proteção natural ou artificial, 
não estiver sujeita ao embate de ondas, nem correntezas superiores a 1 (um) nó; 

  
II -
 Câmara Hiperbárica: um vaso de pressão especialmente projetado para a ocupação huma-

na, no qual os ocupantes podem ser submetidos a condições hiperbáricas; 
  

III -
 Câmara de Superfície: uma câmara hiperbárica especialmente projetada para ser utilizada 
na descompressão dos mergulhadores, requerida pela operação ou pelo tratamento 

hiperbárico; 
  

IV -
 Câmara Submersível de Pressão Atmosférica: uma câmara resistente à pressão externa, es
pecialmente 

projetada para uso submerso, na qual os seus ocupantes permanecem submetidos 
à pressão atmosférica; 
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V - Câmara Terapêutica: a câmara de superfície destinada exclusivamente ao 
tratamento hiperbárico; 

  
VI - Comandante da Embarcação: o responsável pela embarcação que serve de apoio aos 
trabalhos submersos;  

VII - Condição Hiperbárica: qualquer condição em que a pressão ambiente seja maior que a 
atmosférica; 

VIII -
 Condições Perigosas: situações em que uma operação de mergulho envolva riscos adicionai
s ou condições adversas, tais como: 

  
a)  uso e manuseio de explosivos; 

  
b)  trabalhos submersos de corte e solda; 
  

c)  trabalhos em mar aberto; 
 

d)  correntezas superiores a 2 (dois) nós; 
  
e)  estado de mar superior a "mar de pequenas vagas" (altura máxima 

das ondas de 2,00 (dois metros); 
  

f)   manobras de peso ou trabalhos com ferramentas que impossibilitem o controle da 
flutuabilidade do mergulhador; 
  

g)  trabalhos noturnos; 
  

h)  trabalhos em ambientes confinados. 
  
IX -

 Contratante: pessoa física ou jurídica que contrata os serviços de mergulho ou para quem e
sses serviços são prestados; 

  
X-

Descompressão: o conjunto de procedimentos, através do qual um mergulhador elimina do 
seu organismo o 
excesso de gases inertes absorvidos durante determinadas condições hiperbáricas, 

sendo tais procedimentos absolutamente necessários, no seu retorno à pressão 
atmosférica, para a preservação da sua integridade física; 

  
XI -
 Emergência: qualquer condição anormal capaz de afetar a saúde do mergulhador ou a segu

rança da operação de mergulho; 
  

XII -
 Empregador: pessoa física ou jurídica, responsável pela prestação dos serviços, de quem os
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 mergulhadores são empregados; 

  
XIII -

 Equipamento Autônomo de Mergulho: aquele em que o suprimento de mistura respiratória 
é levado pelo próprio mergulhador e utilizado como sua única fonte; 
  

XIV-
  Linha  de  Vida:  um  cabo,  manobrado  do  local  de  onde  é  conduzido  o  mergulho,  q

ue,  conectado  ao mergulhador,  
permite recuperá-lo e içá-lo da água, com seu equipamento; 
  

XV - Mar Aberto: toda área que se encontra sob influência direta do mar alto; 
  

XVI - Médico Hiperbárico: médico com curso de medicina hiperbárica com 
currículo aprovado pela SSMT/MTb, 
responsável pela realização dos exames psicofísicos admissional, periódico e demissional de

conformidade com os Anexos A e B e a NR 7. 
  

XVII Mergulhador: o profissional qualificado e legalmente habilitado para utilização de equip
amentos de mergulho, submersos;  
  

XVIII - Mergulho de Intervenção: o mergulho caracterizado pelas seguintes condições: 
  

a)  utilização de misturas respiratórias artificiais; 
  
b)  tempo de trabalho, no fundo, limitado a valores que não incidam no emprego 

de técnica de saturação. 
  

XIX -
 Misturas Respiratórias Artificiais: misturas de oxigênio, hélio ou outros gases, apropriadas à
 respiração durante os trabalhos submersos, quando não seja indicado o uso do ar natural; 

  
XX  -

  Operação  de  Mergulho:  toda  aquela  que  envolve  trabalhos  submersos  e  que  se  est
ende  desde  os procedimentos iniciais de preparação até o final do período de observação; 

  
XXI -
 Período de Observação: aquele que se inicia no momento em que o mergulhador deixa de e

star submetido a condições hiperbáricas e se estende: 
  

a)  até 12 (doze) horas para os mergulhos com ar; 
  
b)  até 24 (vinte e quatro) horas para os mergulhos com misturas respiratórias artificiais. 

  
XXII -

 Plataforma de Mergulho: navio, embarcação, balsa, estrutura fixa ou flutuante, canteiro de 
obras, estaleiro,  
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cais ou local a partir do qual se realiza o mergulho; 

  
XXIII - Pressão Ambiente: a pressão do meio que envolve o mergulhador; 

  
XXIV -
 Programa Médico: o conjunto de atividades desenvolvidas pelo empregador, na área médic

a, necessária à manutenção da  
saúde e integridade física do mergulhador; 

  

XXV -

 Regras de Segurança: os procedimentos básicos que devem ser observados nas operações 

de mergulho, de forma a garantir sua execução em perfeita segurança e assegurar 

a integridade física dos mergulhadores; 

  

XXVI - Sino Aberto: campânula com 

a parte inferior aberta e provida de estrado, de modo a abrigar e permitir o 

transporte de, no mínimo, 2 (dois) mergulhadores, da superfície ao local de trabalho, 

devendo possuir sistema 

próprio de comunicação, suprimento de gases de emergência e vigias que permitam a obser

vação de seu exterior; 

  

XXVII -

 Sino de Mergulho: uma câmara hiperbárica, especialmente projetada para ser utilizada em 

trabalhos submersos; 

  

XXVIII - Sistema de Mergulho: 

o conjunto de equipamentos necessários à execução de operações de mergulho, dentro 

das normas de segurança; 

  

XXIX - Supervisor de Mergulho: o mergulhador, qualificado e legalmente habilitado, 

designado pelo empregador para supervisionar a operação de mergulho; 

  

XXX -

 Técnicas de Saturação: os procedimentos pelos quais um mergulhador evita repetidas desc

ompressões para 

a pressão atmosférica, permanecendo submetido à pressão ambiente maior que aquela, de t

alforma que seu organismo se mantenha saturado 

com os gases inertes das misturas respiratórias; 
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XXXI - Técnico de Saturação: o profissional devidamente qualificado 

para aplicação das técnicas adequadas às operações em saturação; 

  

XXXII - Trabalho Submerso: qualquer trabalho 

realizado ou conduzido por um mergulhador em meio líquido; 

 XXXIII -

 Umbilical: o conjunto de linha de vida, mangueira de suprimento respiratório e outros comp

onentes que 

se façam necessários à execução segura do mergulho, de acordo com a sua complexidade. 

  

2.1.1  O  curso  referido  no  inciso  XVI  do  subitem  2.1  poderá  ser  ministrado  por  insti

tuições  reconhecidas  e autorizadas pelo MEC 

e credenciadas pela FUNDACENTRO para ministrar o referidocurso.  

  

2.1.2 O credenciamento junto à FUNDACENTRO referido no subitem 2.1.1 e o registro do m

édico hiperbárico na SSMT/MTb serão feitos obedecendo às 

normas para credenciamento e registro na área de segurança e medicina do trabalho. 

  

2.2 Das obrigações do contratante. 

  

2.2.1 Será de responsabilidade do contratante: 

  

a)  exigir do empregador, através do instrumento contratual, que os serviços sejam desenvo

lvidos de acordo com o estabelecido neste item; 

  

b)  exigir do empregador que apresente Certificado de Cadastramento expedido pela Diretor

ia de Portos e Costas - DPC; 

  

c)  oferecer todos os meios ao seu alcance para atendimento em casos de emergência quan

do solicitado pelo supervisor de mergulho. 

  

 

2.3 Das obrigações do empregador. 

  

2.3.1 Será de responsabilidade do empregador: 

  

a)  garantir que todas as operações de mergulho obedeçam a este item; 
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b)  manter  disponível,  para  as  equipes  de  mergulho,  

nos  locais  de  trabalho,  manuais  de  operação  completos, equipamentos e tabelas de 

descompressão adequadas; 

  

c)  indicar por escrito os integrantes da equipe e suas funções; 

  

d)  comunicar, imediatamente, à Delegacia do Trabalho Marítimo da região, através de relat

ório circunstanciado, os 

acidentes ou situações de risco ocorridos durante a operação de mergulho; 

  

e)  exigir que os atestados médicos dos mergulhadores estejam atualizados; 

  

f)   

garantir que as inspeções de saúde sejam conduzidas de acordo com as disposições do subit

em 2.9 e propiciar condições adequadas à realização dos exames médico-ocupacionais; 

  

g)  garantir a aplicação do programa médico aos seus mergulhadores, bem como assegurar 

comunicações eficientes e meios para, em caso de 

acidente, prover o transporte rápido de médico qualificado para o local da operação; 

  

h)  

fornecer à equipe de mergulho as provisões, roupas de trabalho e equipamentos, inclusive o

s de proteção individual, necessários à condução segura das operações planejadas; 

  

i)   assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento e ten

ham os seus certificados de garantia dentro do prazo de validade; 

  

j)   

prover os meios para assegurar o cumprimento dos procedimentos normais e de emergênci

a, necessários à 

segurança da operação de mergulho, bem como à integridade física das pessoas nela envolv

ida; 

  

l)   fornecer, imediatamente, aos órgãos competentes, todas as informações a respeito das 

operações, equipamentos de mergulho e pessoal envolvidos, quando solicitadas; 

  

m) timbrar e assinar os livros de registro dos mergulhadores, referentes às operações de m

ergulho em que os mesmos tenham participado; 



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

45 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

  

n)  guardar os Registros das Operações de Mergulho -

 ROM e outros julgados necessários, por um período mínimo 

de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua realização; 

  

o)  providenciar, para 

as equipes, condições adequadas de alojamento, alimentação e transporte. 

  

2.4 Das Obrigações do Comandante da Embarcação ou do Responsável pela Plataforma de 

Mergulho. 

  

2.4.1 Será de responsabilidade do comandante da embarcação ou do 

responsável pela plataforma de mergulho: 

  

a)  não permitir a realização de nenhuma atividade que possa oferecer perigo para 

os mergulhadores que tenham a embarcação como apoio, consultando o supervisor de 

mergulho sobre as que possam afetar a segurança da operação antes que 

os mergulhos tenham início; 

  

b)  

tornar disponível ao supervisor, quando solicitado por este, durante as operações de mergul

ho e em casos de emergência, todo equipamento, espaço ou facilidade para garantir a 

integridade física dos mergulhadores; 

  

c)  garantir que nenhuma manobra seja realizada e qualquer máquina ou equipamento pare 

de operar, se oferecerem perigo para os mergulhadores em operação; 

  

d)  

providenciar para que o supervisor de mergulho seja informado, antes do início da operação

 e a convenientes intervalos no curso da mesma, sobre as previsões meteorológicas para 

a área de operação; 

  

e) avisar as outras embarcações, nas imediações da realização da operação de mergulho, 

usando, para isso, sinalização, balizamento ou outros meios adequados e eficientes. 

  

2.5 Das Obrigações do Supervisor de Mergulho. 

  

2.5.1 Será de responsabilidade do supervisor de mergulho: 
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a)  assumir o controle direto da operação para a qual foi indicado; 

  

b)  só permitir que a operação de mergulho seja conduzida dentro do prescrito no presente 

item; 

  

c)  assinar o livro de registro de cada mergulhador participante da operação; 

  

d)  não mergulhar durante a operação de mergulho, quando atuando como supervisor; 

  

e)  só permitir que tomem parte na operação pessoas legalmente qualificadas e 

em condições para o trabalho; 

  

f)  decidir com os outros supervisores, quando dois ou mais supervisores forem indicados pa

ra uma operação, os períodos da responsabilidade de cada um; 

  

g)  efetuar e preservar os registros especificados no subitem 2.12; 

  

h) estabelecer, com 

o comandante da embarcação ou responsável pela plataforma de mergulho, as medidas 

necessárias ao bom andamento e à segurança da operação de mergulho, antes do seu início

; 

  

i)   requisitar  a  presença  

do  médico  qualificado  no  local  da  operação  de  mergulho,  nos  casos  em  que  haja 

necessidade de tratamento médico especializado; 

  

j)   

não permitir a operação de mergulho se não houver, no local, os equipamentos normais e d

e emergência adequados e em quantidade suficiente para sua condução segura; 

  

l)  comunicar ao empregador, dentro do menor prazo possível, todos os acidentes ou todas 

as situações de riscos, ocorridos durante a 

operação, inclusive as informações individuais encaminhadas pelosmergulhadores. 

  

2.6 Dos Deveres dos Mergulhadores. 

  

2.6.1 Será de responsabilidade do mergulhador: 
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a)  portar, obrigatoriamente, o seu Livro de Registro do Mergulhador - LRM; 

  

b)  apresentar o LRM, sempre que solicitado 

pelo órgão competente, empregador, contratante ou supervisor; 

  

c)  providenciar os registros referentes a todas as operações de mergulho em que tenha to

mado parte, tão breve quanto possível, respondendo legalmente pelas anotações efetuadas; 

  

d)  informar ao supervisor de mergulho se está fisicamente inapto ou se há qualquer outra r

azão pela qual não possa ser submetido a condição hiperbárica; 

  

e)  guardar os seus LRM, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da 

data do último registro; 

  

f)    cumprir as regras de segurança e demais dispositivos deste item; 

  

g)  comunicar ao supervisor as irregularidades observadas durante a operação de mergulho; 

  

h)  apresentar-se para exame médico, quando determinado pelo empregador; 

  

i)   assegurar-

se, antes do início da operação, de que os equipamentos individuais fornecidos pelo empreg

ador estejam em perfeitas condições de funcionamento. 

  

2.7 Da Classificação dos Mergulhadores. 

  

2.7.1 Os mergulhadores serão classificados em duas categorias: 

  

a)  MR - mergulhadores habilitados, apenas, para operações de mergulho utilizando ar 

comprimido; 

  

b)  MP -

 mergulhadores devidamente habilitados para operações de mergulho que exijam a utilizaçã

o de mistura respiratória artificial. 

  

2.8 Das Equipes de Mergulho. 
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2.8.1 A equipe básica para mergulho com “ar comprimido” até a profundidade de 50 (cinqüe

nta metros) e na 

ausência das condições perigosas definidas no inciso VIII do subitem 2.1 deverá ter aconstit

uição abaixo especificada, desde que esteja prevista apenas descompressão na água: 

  

a)  1 supervisor; 

  

b)  1 mergulhador para a execução do trabalho; 

  

c)  1 mergulhador de reserva, pronto para intervir em caso de emergência; 

  

d)  1 auxiliar de superfície. 

  

2.8.1.1 Em águas abrigadas, nas condições descritas no subitem 

2.8.1, considerada a natureza do trabalho e, desde que a profundidade não exceda a 12,00

m (doze metros) a equipe básica poderá ser reduzida de seu auxiliar de superfície. 

  

2.8.2 Quando, em mergulhos nas condições estipuladas no subitem 

2.8.1, estiver programada descompressão na câmara de superfície, a equipe 

básica será acrescida de 1 (um) mergulhador, que atuará comooperador de câmara. 

  

2.8.3 Na ocorrência de quaisquer das condições perigosas enumeradas no inciso VIII do sub

item 2.1, as equipes descritas nos subitens 2.8.1 e 2.8.2 serão acrescidas de 

1 (um) mergulhador, passando, respectivamente, a serem constituídas por 5 (cinco) e 

6 (seis) homens. 

  

2.8.4 Em toda operação de mergulho em 

que para a realização do trabalho for previsto o emprego simultâneo de 2 

(dois) ou mais mergulhadores na água, deverá existir, no mínimo, 1(um) mergulhador dere

serva para cada 2 (dois) submersos. 

  

2.8.5 Em operação a mais de 50,00m (cinquenta metros), 

ou quando for utilizado equipamento autônomo, serão 

sempre  empregados,  no  mínimo,  2  (dois)  mergulhadores  submersos,  de  modo  que  u

m  possa,  em  caso  de necessidade, prestar assistência ao outro. 

  

2.8.6 Nos mergulhos de intervenção, utilizando-se Misturas Respiratórias Artificiais - MRA, 

as equipes de mergulho terão a seguinte constituição: 
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a)  até a profundidade de 120,00m (cento e vinte metros): 

  

- 1 supervisor 

- 2 mergulhadores 

  

- 1 mergulhador encarregado da operação do sino 

  

- 1 mergulhador auxiliar 

  

- 1 mergulhador de reserva para atender a possíveis emergências 

  

b)  de 120,00m (cento e vinte metros) a 130,00m (cento e trinta metros): 

  

- todos os elementos acima e mais 1 (um) mergulhador encarregado da operação da 

câmara hiperbárica. 

  

2.8.7 Nas operações com técnica de saturação deverá haver, no mínimo, 2 (dois) supervisor

es e 2 (dois) técnicos de saturação. 

 2.9 Exames Médicos. 

  

2.9.1 É obrigatória a realização de exames médicos, dentro dos padrões estabelecidos neste

 subitem, para o exercício da atividade de mergulho, em nível profissional. 

  

2.9.2 Os exames médicos serão divididos em duas categorias: 

  

a)  exame pré-admissional para seleção de candidatos à atividade de mergulho; 

  

b)  exame periódico para controle do pessoal em atividade de mergulho. 

  

2.9.3 Os exames médicos só serão considerados válidos, habilitando o mergulhador para o e

xercício da atividade, quando realizados por médico qualificado. 

  

2.9.4 Caberá, 

igualmente, ao médico qualificado, a condução dos testes de pressão e de tolerância 

de oxigênio. 

  

2.9.5 Os exames deverão ser conduzidos de acordo com os padrões psicofísicos estabeleci-
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dos nos Anexos A e B. 

  

2.9.6 O médico concluirá os seus laudos por uma das seguintes formas: 

  

a)  apto para mergulho (integridade física e psíquica); 

  

b)  incapaz temporariamente para mergulho (patologia transitória); 

  

c)  incapaz definitivamente para mergulho (patologia permanente e/ou progressiva). 

  

2.9.7 Os exames médicos dos mergulhadores serão realizados nas seguintes condições: 

  

a)  por ocasião da admissão; 

  

b)  a cada 6 seis meses, para todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho; 

  

c)  imediatamente, após acidente ocorrido no desempenho de atividade 

de mergulho ou moléstia grave; 

  

d)  após o término de incapacidade temporária; 

  

e)  em situações especiais, por solicitação do mergulhador ao empregador. 

  

2.9.7.1 Os exames médicos a que se refere o subitem anterior, só terão validade quando re

alizados em território nacional. 

  

2.9.8 Os exames complementares previstos nos Anexos A e B terão validade de 12 (doze) 

meses, ficando a critério do médico 

qualificado a solicitação, a qualquer tempo, de qualquer exame que julgar necessário. 

  

2.10 Das Regras de Segurança do Mergulho. 

  

2.10.1 É obrigatório o uso de comunicações 

verbais em todas as operações de mergulho realizadas em condições 

perigosas  sendo  que,  em  mergulhos  com  Misturas  Respiratórias  Artificiais  -

  MRA, deverão  ser  incluídos instrumentos capazes de corrigir as distorções 

sonoras provocadas pelos gases na transmissão da voz. 
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2.10.2 Em mergulho a mais de 50,00m 

(cinqüenta metros) de profundidade, quando utilizando sino de mergulho ou 

câmara submersível de pressão atmosférica, é obrigatória a disponibilidade deintercomunica

dor, sem fio, que permita comunicações verbais, para utilização em caso de emergência. 

  

 

2.10.3 Em todas as operações de mergulho, serão utilizados balizamento e sinalização adeq

uados de acordo com o 

código internacional de sinais e outros meios julgados necessários à segurança. 

  

2.10.4 A técnica de mergulho suprido pela superfície será sempre empregada, exceto em 

casos especiais onde as próprias condições de segurança indiquem 

ser mais apropriada a técnica de mergulho autônomo, sendo esta apoiada 

por uma embarcação miúda. 

  

2.10.5 Os umbilicais ou linhas de vida 

serão sempre afixados a cintas adequadas e que possam suportar o peso do mergulhador e 

dos equipamentos. 

  

2.10.6 A entrada e saída dos 

mergulhadores no meio líquido será sempre facilitada com o uso de cestas, convés ao 

nível de água ou escadas rígidas. 

  

2.10.7  Os  mergulhos  com  descompressão  só  deverão  ser  planejados  para  situações  

em  que  uma  câmara  de superfície, conforme especificada no subitem 

2.11.20 e pronta para operar, possa seralcançada em menos de 1(uma) hora, utilizado o m

eio de transporte disponível no local. 

  

2.10.7.1 Caso a profundidade seja maior que 40,00m 

(quarenta metros) ou o tempo de descompressão maior que 20 

(vinte) minutos, é obrigatória a presença no local do mergulho de uma câmara de superfície

de conformidade com o subitem 2.11.20. 

  

2.10.8 Sempre que for necessário pressurizar ou descomprimir um mergulhador, um 

segundo homem deverá acompanhá-lo no interior da câmara. 

  

2.10.9 O uso de câmaras de compartimento único só será permitido, em 

emergência, para transporte de acidentado, até o local onde houver instalada uma 
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câmara de duplo compartimento. 

  

2.10.10 Nas operações de mergulho em  

que for obrigatória a utilização de câmara de superfície, só poderá ser 

iniciado o segundo mergulho após o término do período de 

observação do mergulho anterior, amenos que haja no local, em disponibilidade, uma 

segunda câmara e pessoal suficiente para operá-la. 

  

2.10.11 Durante o período de observação, as câmaras de superfície deverão estar desocupa

das e prontas para utilização, de modo a atender a uma 

possível necessidade de recompressão do mergulhador. 

  

2.10.11.1 Durante o período de observação, o supervisor e 

demais integrantes da equipe, necessários para conduzir uma recompressão, 

não deverão afastar-se do local. 

  

2.10.12 Durante o período de observação não será permitido aos mergulhadores: 

  

a)  realizar outro mergulho, exceto utilizando as tabelas apropriadas para 

mergulhos sucessivos; 

  

b)  realizar vôos a mais de 600 (seiscentos) metros; 

 c)  realizar esforços físicos excessivos; 

  

d)  afastar-

se do local da câmara, caso o mergulho tenha se realizado com a utilização de misturas resp

iratórias artificiais. 

  

2.10.13 Nas operações de mergulho discriminadas neste subitem deve ser observado 

o seguinte: 

  

a)  mergulho com equipamento autônomo a ar comprimido: profundidade máxima igual 

a 40m (quarenta) metros; 

  

b)  mergulho  com  equipamento  a  ar  comprido  suprido  pela  superfície:  profundidade  

máxima  igual  a  50m 

(cinqüenta) metros; 
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c)  mergulho sem apoio de sino aberto: profundidade máxima igual 

a 50m (cinqüenta) metros; 

  

d)  mergulho de intervenção com mistura respiratória artificial (MRA) e apoiado por sino abe

rto: profundidade máxima igual a 90m (noventa) metros; 

  

e)  mergulho  de  intervenção  com  mistura  respiratória  artificial  (MRA)  e  apoiado  por  

sino  de  mergulho: 

profundidade máxima igual a 130m (cento e trinta) metros. 

  

2.10.13.1 Nas profundidades de 120 (cento e vinte) metros a 130m 

(cento e trinta) metros só poderão ser realizados mergulhos utilizando equipamentos e 

equipes que permitam a técnica de saturação. 

  

2.10.13.2 As operações de mergulho, em profundidade superior a 130m 

(cento e trinta) metros, só poderão ser realizadas quando utilizando técnicas de saturação. 

2.10.13.3 Em profundidade superior a 90m (noventa) metros, 

qualquer operação de mergulho só deverá ser realizada com  

sino  de  mergulho  em  conjunto  com  câmara  de  superfície  adotada  de  todos acessório

s  e  equipamentos auxiliares, ficando a profundidade limitada à pressão máxima de 

trabalho dessa câmara. 

  

2.10.13.4 O tempo máximo submerso diário, em mergulhos utilizando ar comprimido, não d

everá ser superior a 4 (quatro) horas, respeitando-se, ainda, os seguintes limites: 

  

a)  Mergulho com Equipamento Autônomo: o tempo de fundo deverá ser mantido dentro do

s limites de mergulho sem descompressão, definidos nas tabelas em anexo; 

  

b)  Mergulho com Equipamento Suprido da Superfície: o tempo de fundo deverá ser inferior 

aos limites definidos nas tabelas de mergulhos excepcionais em anexo. 

  

2.10.13.5 Utilizando mistura respiratória artificial (MRA) em 

mergulho de intervenção com sino aberto, o tempo de 

permanência do mergulhador na água não poderá exceder a 160 minutos. 

  

2.10.13.6 Utilizando mistura respiratória artificial (MRA) em mergulho de intervenção com 

sino de mergulho, o tempo de fundo não poderá exceder de: 
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a)  90 minutos, para mergulhos até 90 metros; 

  

b)  60 minutos, para mergulhos entre 90 a 120 metros de profundidade; 

 c)  30 minutos, para mergulhos entre 120 a 130 metros de profundidade. 

  

2.10.13.7 Utilizando a técnica de saturação, o período máximo submerso para 

cada mergulhador, incluída a permanência no interior do sino, não poderá exceder de 8 

horas em cada período de 24 horas. 

  

2.10.13.8 Utilizando a técnica de saturação, o período máximo de permanência sob pressão 

será de 28 dias e o 

intervalo mínimo entre duas saturações será igual ao tempo de saturação, não podendo este

intervalo ser inferior a 

14 dias. O tempo total de permanência sob saturação num período de 12 meses consecutivo

s não poderá ser superior a 120 dias. 

  

2.10.14 Em 

mergulho a mais de 150 metros de profundidade, a mistura respiratória artificial (MRA) dev

erá ser devidamente aquecida para suprimento ao mergulhador. 

  

2.10.15 Só será permitido realizar mergulhos a partir de embarcações não 

fundeadas, quando o supervisor de mergulho julgar seguro este procedimento e medidas ad

equadas forem tomadas para resguardar aintegridade física do mergulhador protegendo-o 

contra os sistemas de propulsão, fluxo de água e possíveis obstáculos. 

  

2.10.15.1 Estes mergulhos só serão permitidos se realizados à luz do dia, 

exceto quando a partir de embarcação de 

posicionamento dinâmico aprovada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), para esse tipo 

deoperação. 

  

2.10.16 Qualquer equipamento elétrico utilizado em 

submersão deverá ser dotado de dispositivo de segurança que 

impeça a presença de tensões ou correntes elevadas, que 

possam ameaçar a integridade físicado mergulhador, em caso de mau funcionamento. 

 

  

2.10.17 O supervisor de mergulho não poderá manter nenhum mergulhador submerso ou 

sob condição hiperbárica 
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contra a sua vontade, exceto quando for necessária a complementação de uma descompres

sãoou em caso de tratamento hiperbárico. 

  

2.10.17.1 O mergulhador que se recusar a iniciar o mergulho 

ou permanecer sob condição hiperbárica, sem motivos 

justificáveis, será passível de sanções de conformidade com a legislação pertinente. 

  

2.10.18 Qualquer 

operação de mergulho deverá ser interrompida ou cancelada pelo supervisor 

de mergulho, quando as condições de segurança não permitirem a execução 

ou continuidade do trabalho. 

  

2.10.19 A distância percorrida pelo mergulhador entre o sino de mergulho e o local de efetiv

o trabalho só poderá exceder a 33 metros em situações especiais, se atendidas 

as seguintes exigências: 

  

a)  não houver outra alternativa para a realização da operação de mergulho sem a utilização

 desse excesso. Neste 

caso, será o Contratante o responsável pela determinação do uso de umbilical para atender 

adistância superior a 33 metros, ouvidos o supervisor de mergulho e o comandante ou 

responsável pela plataforma de mergulho. 

  

b)  a operação de mergulho for realizada à luz do dia; 

c)  o percurso entre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho submerso for previame

nte inspecionado por uma câmara de TV submarina; 

  

d)  for estendido um cabo-

guia entre o sino de mergulho e o local de trabalho submerso por um veículo de controle re

moto ou pelo primeiro mergulhador; 

  

e)  a distância percorrida pelo mergulhador não exceder a 60 metros; 

  

f)   

forem utilizadas garrafas de emergência suficientes para garantir o retorno do mergulhador 

ao sino de mergulho, tomando-

se como base de consumo respiratório 60 litros/minuto, na profundidadeconsiderada, com a

utonomia de 3 (três) minutos; 
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g)  for utilizado um sistema com, no mínimo, 2 alternativas de fornecimento de gás, 

aquecimento e comunicações; 

  

h)  for utilizado umbilical de flutuabilidade neutra. 

2.10.19.1 Caso as condições de visibilidade não permitam a completa visão do trajeto do m

ergulhador por uma câmara de TV fixa, será obrigatório o 

uso de câmara instalada em veículo autopropulsável com controle remoto. 

  

2.10.19.2 Os 

mergulhadores, para utilizarem umbilical para distâncias superiores a 33 (trinta e três) 

metros deverão receber treinamento prévio de resgate e 

retorno ao sino em situação de emergência, devidamente registrado no Livro 

Registro do Mergulhador (LRM). 

  

2.10.20 Nenhuma operação de mergulho poderá ser realizada sem ter havido uma revisão n

o sistema e equipamento com antecedência não superior a 12 (doze) horas. 

  

2.10.21 Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente os supervisores, 

deverão tomar as devidas precauções, relativas à segurança das operações, no tocante 

ao planejamento, preparação,execução e procedimentos de emergência, conforme 

discriminado a seguir: 

  

I - Quanto ao Planejamento: 

  

a)  condições meteorológicas; 

 b)  condições de mar; 

  

c)  movimentação de embarcações; 

  

d)  perigos  submarinos,  incluindo  ralos,  bombas  de  sucção  ou  locais  onde  a  diferenç

a  de  pressão hidrostática possa criar uma situação de perigo para os mergulhadores; 

  

e)  profundidade e tipo de operação a ser executada; 

  

f)   adequação dos equipamentos; 

  

g)  disponibilidade e qualificação do pessoal; 
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h)  exposição a quedas da pressão atmosférica causadas por transporte 

éreo, após o mergulho; 

  

i)   operações de mergulho simultâneas. 

  

II - Quanto à Preparação: 

  

a)  obtenção, junto aos responsáveis, pela condução de quaisquer atividades que, na área, 

possam interferir com a operação, de informações que possam interessar à sua segurança; 

  

b)  seleção dos equipamentos e misturas respiratórias; 

  

c)  verificação dos sistemas e equipamentos; 

  

d)  distribuição das tarefas entre os membros da equipe; 

  

e)  habilitação dos mergulhadores para a realização do trabalho; 

  

f)   procedimentos de sinalização; 

  

g)  precauções contra possíveis perigos no local de trabalho. 

  

III - Quanto à Execução: 

  

a)  responsabilidade de todo o pessoal envolvido; 

  

b)  uso correto dos equipamentos individuais; 

  

c)  suprimento e composição adequada das misturas respiratórias; 

  

d)  locais de onde poderá ser conduzida a operação; 

  

e)  operações relacionadas com câmaras de compressão submersíveis; 

  

f)   identificação e características dos locais de trabalho; 

  

g)  utilização de ferramentas e outros equipamentos pelos mergulhadores; 

  



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

58 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

h)  limites de profundidade e tempo de trabalho; 

  

i)   descida, subida e resgate da câmara de compressão submersível e dos mergulhadores; 

  

j)   tabelas de descompressão, inclusive as de tratamento e de correção; 

  

l)    controle das alterações das condições iniciais; 

  

m) período de observação; 

  

n)   manutenção dos registros de mergulho. 

  

IV - Quanto aos Procedimentos de Emergência: 

  

a)  sinalização; 

  

b)  assistência na água e na superfície; 

  

c)  disponibilidade de câmara de superfície ou terapêutica; 

  

d)  primeiros socorros; 

  

e)  assistência médica especializada; 

  

f)   comunicação e transporte para os serviços e equipamentos de emergência; 

  

g)  eventual necessidade de evacuação dos locais de trabalho; 

 h)  suprimentos diversos para atender às emergências. 

  

2.11 Dos equipamentos de mergulho. 

  

2.11.1  Os  sistemas  e  equipamentos  deverão  ser  instalados  em local  adequado,  de  

forma  a  não  prejudicar  as condições de segurança das operações. 

  

2.11.2  Os  equipamentos  de  mergulho  utilizados  nas  operações  de  mergulho  deverão 

 possuir  certificado  de aprovação fornecido ou homologado pela Diretoria de Portos 

e Costas (DPC). 
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2.11.3 Os vasos de pressão deverão apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis: 

  

a)  limites máximos de trabalho e segurança; 

b)  nome da entidade que o tenha aprovado; 

c)  prazo de validade do certificado; 

d)  data do último teste de ruptura. 

  

2.11.4 O certificado referido no subitem 2.11.2 não terá validade se: 

  

a)  qualquer  alteração  ou  reparo  tiver  sido  efetuado  no  sistema  ou  equipamento  de  

forma  a  alterar  suas características originais; 

  

b)  vencidos os períodos estabelecidos no quadro abaixo para os 

testes de vazamento e testes de ruptura. 

 

 

Testes 

Equipamentos 
 De Vazamento  De Ruptura 

Câmaras Hiperbáricas   

2 anos 

  

5 anos 

Reservatório de Gases não Submerso   

5 anos 

  

5 anos 

Reservatório de Gases Submerso   

2 anos 

  

5 anos 

Equipamentos com pressão de 

trabalho superior a 500 mbar 

  

2 anos 

  

2 anos 

  

2.11.5 A pressão do teste de ruptura dos equipamentos deverá ser igual a 1,5 vezes a press

ão máxima de trabalho 

para a qual foram projetados. 

  

2.11.6 Preferencialmente, serão utilizados testes hidrostáticos, contudo, em 

caso de impossibilidade, poderão ser 

realizados testes pneumáticos, quando suficientes precauções forem tomadas para a segura

nçadas pessoas, no caso de falha estrutural do equipamento. 

  

2.11.7 Os sistemas e equipamentos deverão incluir um meio de fornecer aos mergulhadores



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

60 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

 mistura respiratória adequada (incluindo um 

suprimento de reserva para o caso de uma emergência ou para umarecompressão 

terapêutica) em volume, temperatura e pressão capazes de permitir esforço físico vigoroso 

e prolongado durante a operação. 

  

2.11.8 Todos 

os equipamentos que funcionem com reciclagem de mistura respiratória deverão ser previa

mente certificados por uma entidade reconhecida e aprovada pela 

Diretoria de Portos e Costas - DPC, quanto à sua capacidade de fornecer misturas 

respiratórias nos padrões exigidos e em quantidade suficiente. 

  

2.11.9 Todos os compressores de misturas respiratórias, especialmente os de ar, 

deverão ser instalados de maneira que não exista o risco de que aspirem 

gases da descarga do seu próprio motor ou de ambientes onde exista qualquer 

possibilidade de contaminação (praças de máquinas, porões, etc.). 

  

2.11.10 Todos os reservatórios de gases deverão ter dispositivos de segurança que operem 

à pressão máxima de trabalho. 

  

2.11.11 Os gases ou misturas respiratórias, fornecidos em reservatórios, para as 

operações de mergulho, só poderão ser utilizados se acompanhados das seguintes 

especificações: 

  

a)  percentual dos elementos constituintes; 

  

b)  grau de pureza; 

  

c)  tipo de análise realizada; 

  

d)  nome e assinatura do responsável pela análise 

  

2.11.12 As Misturas Respiratórias Artificiais deverão ser analisadas no local das operações, 

quanto aos seus percentuais de oxigênio, e ter, indelevelmente, marcados 

os seus reservatórios, de forma legível, como nome e a composição de seu conteúdo. 

  

2.11.13  A  equipe  de  mergulho  deverá  ter,  sempre,  condições  

de  analisar,  no  local  da  operação,  as  Misturas 

Respiratórias Artificiais empregadas, quanto ao percentual de: 
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a)  oxigênio; 

  

b)  gás carbônico; 

  

c)  monóxido de carbono. 

  

2.11.14 Só poderá ser realizada uma operação de mergulho se houver disponível, no local, 

uma quantidade de gases, no mínimo, igual a 3 (três) vezes a necessária à pressurização 

das câmaras hiperbáricas, na pressão da profundidade máxima de trabalho, durante 

uma operação normal. 

  

2.11.14.1 Nos equipamentos que dispuserem de sistema de reciclagem, a quantidade de 

gases poderá ser apenas 2/3 (dois terços) da exigida no subitem 2.11.14. 

  

2.11.15 Todos os indicadores de pressão, profundidade ou equivalente, deverão ser construí

dos de forma a não 

serem afetados pelas condições ambientes, exceto aqueles projetados para tal. 

  

2.11.16 Todos os instrumentos de controle, indicadores e 

outros acessórios deverão ser indelével e legivelmente marcados, em língua portuguesa, qu

anto à sua função. 

  

2.11.17 Todos os sistemas e equipamentos deverão ter manutenção permanente 

de forma a assegurar seu funcionamento perfeito, quando em utilização. 

 

2.11.18 Os sistemas e equipamentos de mergulho deverão possuir: 

  

a)  umbilical, exceto quando for utilizada a técnica de mergulho autônomo; 

  

b)  linha de vida, exceto quando: 

I.   a natureza das operações apresentar inconvenientes ao seu uso, sendo, neste caso, utili

zado um sistema alternativo para manter a segurança dos mergulhadores; 

II. a profundidade de trabalho for inferior a 30,00m (trinta metros) e um dos mergulhadores

 submersos já a estiver usando. 

  

c)  nas operações utilizando sino de mergulho, meios de registrar em 

fita magnética todas as intercomunicações efetuadas durante a pressurização, desde o 
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seu início, até o retorno dos mergulhadores àsuperfície ou a entrada dos mesmos numa 

câmara de superfície em condições normais; 

  

d) 

 sistema  de  intercomunicação,  entre  os  mergulhadores  e  o  supervisor  da  operação,  

em  trabalhos  em profundidades superiores a 30,00m 

(trinta metros), exceto quando a técnica empregada seja a demergulho autônomo. 

  

e)  profundímetro, que permita leitura na superfície, em 

operações em profundidades superiores a 12 (doze) metros, exceto 

quando utilizado equipamento autônomo; 

  

f)   sistema e equipamento para permitir, com segurança, a entrada e saída 

dos mergulhadores da água; 

  

g) sistema de iluminação, normal e de emergência que 

durante o mergulho noturno seja capaz de iluminar adequadamente o local de controle 

e a superfície da água, exceto quando a natureza das operaçõescontra- indicarem seu uso; 

  

h)  equipamento individual, de uso obrigatório, composto de: 

  

I.  Roupa apropriada para cada tipo de mergulho; 

II. Suprimento de mistura respiratória de reserva, para o caso de emergência, a pa

rtir de 20 (vinte) metros de profundidade;  

III. relógio, quando em mergulhos autônomos; 

IV. faca; 

V.  Controle de flutuabilidade individual, para trabalhos em profundidade maior do 

que 12 (doze) metros ou em condições 

perigosas, exceto em profundidades superiores a 50 (cinqüenta) metros; 

VI. luvas de proteção, exceto quando as condições não impuserem seu uso; 

VII. Tabelas de descompressão impermeabilizadas, de modo a permitir sua utilizaç

ão em operações de mergulho com equipamentos autônomos;  

VIII. Colete inflável de mergulho, profundímetro, tubo respirador, máscara, nadad

eiras e lastro adequado, quando a técnica empregada for de mergulho autônomo; 

 IX.  Lanterna, para mergulhos noturnos ou em locais escuros. 

  

2.11.19 Todas as câmaras hiperbáricas deverão: 
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a)  ser construídas: 

  

I.  com vigias que permitam que todos os seus ocupantes sejam perfeitamente visíveis do 

exterior; 

  

II. de forma que todas as escotilhas assegurem a manutenção da pressão interna desejada; 

  

III. de forma que todas as redes que atravessem seu corpo disponham, interna e extername

nte próximo ao ponto de penetração, de válvulas ou outros dispositivos convenientes à 

segurança;  

  

IV.  dispondo, em cada compartimento, de válvulas de alívio de pressão interna máxima do 

trabalho, capazes de serem operadas do exterior;  

  

V.     

com  isolamento  térmico  apropriado,  de  forma  a  proteger  seus  ocupantes,  quando  uti

lizadas  misturas respiratórias artificiais;  

  

VI.   de modo a minimizar os riscos de incêndio interno e externo; VII. de modo 

a minimizar o ruído interno. 

  

b)  ser equipadas: 

  

I.      com  

dispositivo  de  segurança  para  impedir  sucção  nas  extremidades  internas  das  redes,  

que  possam permitir sua despressurização; 

  

II.     de modo que a pressão em seus compartimentos possa ser controlada interna 

e externamente; 

  

III.   com indicadores da profundidade correspondente à pressão interna, no seu interior e n

o local de controle na superfície; 

  

IV.   com estojo de primeiros socorros, contendo medicamentos adequados para o tratamen

to de acidentes típicos e as instruções para sua aplicação, na ausência do médico; 

  

V.     

com sistema de iluminação normal e de emergência, em todos os seus compartimentos; 
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VI.   com ferramentas adequadas para atender a uma possível emergência; 

VII. com tabelas de descompressão adequadas, bem como regras para 

procedimentos em emergência; 

 VIII. nos mergulhos com misturas respiratórias artificiais, com analisador da pressão parcia

l ou de percentagem de oxigênio; 

 IX.   

nos mergulhos com misturas respiratórias artificiais, com equipamento automático que regis

tre, gráfica e cronologicamente,  as  variações  da  pressão  interna, desde  o  início  

da  pressurização  até  o término  da descompressão ou tratamento hiperbárico. 

  

2.11.20 Todas as câmaras de superfície deverão: 

  

a)  ser construídas: 

  

I.      com, no mínimo, 

2 (dois) compartimentos estanques, pressurizáveis independentemente; 

  

II.     

de modo a ter espaço suficiente, em um dos compartimentos, para permitir que dois adultos

 permaneçam deitados, com relativo conforto; 

  

III.   

de modo a ter um diâmetro interno mínimo de 1,75m (um metro e setenta e cinco centímet

ros), exceto aquelas já em uso no País, na data da publicação deste Anexo; 

  

IV.   

de modo a ter um diâmetro mínimo de 2 (dois) metros, quando empregadas em operações 

de duração superior a 12 (doze) horas, exceto aquelas já em uso no País, 

na data da publicação deste Anexo; 

  

V.     

com compartimentos próprios que permitam a transferência, sob pressão, do exterior para o

 interior e vice- versa, de medicamentos, alimentos e equipamentos necessários. 

b)  ser equipadas: 

  

I.      em cada compartimento, com recursos de combate a incêndio adequados; 

  

II.     
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com sistema capaz de fornecer a seus ocupantes oxigenoterapia hiperbárica, através de má

scaras faciais, havendo exaustão direta para o exterior quando forem utilizadas Misturas Res

piratóriasArtificiais como atmosfera ambiente; 

  

III.   quando utilizadas em operações que exijam ocupação por período superior a 12 

(doze) horas: A) com sistema de controle de temperatura e umidade relativa do meio 

ambiente; 

B) com sistema sanitário completo, incluindo vaso, chuveiro e lavatório com água quente e 

fria. 

  

IV. 

  com flange padronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita o seu acopla

mento em emergência, a diferentes sinos de mergulho, quando prevista a utilização destes 

sinos. 

  

2.11.20.1 Nos mergulhos com ar comprimido, quando a descompressão não exceder a 2 (du

as) horas, ou nos casos em que seja necessário o tratamento hiperbárico, será permitida a 

utilização de câmarascom diâmetro mínimo de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

  

2.11.20.2 Ficam dispensados das exigências dos subitens 2.11.19 e 

2.11.20 as câmaras destinadas, exclusivamente, a transporte em condições de emergência. 

  

2.11.21 Todos os sinos do mergulho deverão: 

  

a)  ser construídos: 

  

I.   com escotilha de fácil acesso para a entrada e saída dos mergulhadores; 

  

II. com escotilha de acoplamento que permita, facilmente, a 

transferência dos mergulhadores sob pressão para a câmara de superfície e vice-versa; 

  

III. com sistema próprio de controle da sua flutuabilidade, acionável internamente, sob qual

quer condição de pressão, e com dispositivos de segurança que 

evitem seu acionamento acidental; 

  

IV. com dispositivo de segurança que não permita que as redes e manômetros de oxigênio, 

no seu interior, sejam submetidos a pressões com uma diferença de mais 

de 8 (oito) bares acima da pressão internaambiente. 
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b)  ser equipadas: 

  

I.      

com flange padronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita o seu acoplam

ento em emergência, a qualquer câmara de superfície; 

  

II.     com um sistema de içamento principal e outro secundário, capazes de içar o sino até 

a superfície da água; 

  

III.   com recursos  que os  mantenham em posição  adequada, evitando,  

tanto  quanto  possível,  movimentos laterais, verticais ou rotacionais excessivos; 

  

IV.   com umbilical, no qual esteja incorporada uma linha de suprimento, independente da p

rincipal, capaz de controlar a pressurização e descompressão a partir da superfície; 

  

V.     com indicadores da profundidade externa; 

  

VI.   com  sistema  de  proteção  térmica  e  com  suprimento  externo  de  reserva  de  oxig

ênio,  que  permita  a sobrevivência autônoma de seus ocupantes por 

um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas; 

  

VII. com reserva de Mistura Respiratória Artificial, para ser utilizada exclusivamente 

em casos de emergência; VIII. com analisador da pressão parcial de gás carbônico; 

IX.   com equipamento apropriado para permitir que um mergulhador inconsciente seja içad

o para o seu interior pelo mergulhador que ali permanece; 

  

X.     

com dispositivo que permita sua fácil localização, para resgate, em caso de emergência. 

  

2.12 Dos Registros das Operações de Mergulho. 

  

2.12.2 No Registro das Operações de Mergulho - ROM, deve constar: 

  

a)    o nome do contratante da operação de mergulho; 

  

b)   o período de realização da operação; 
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c)    

o nome ou outra designação da plataforma de mergulho, sua localização e o nome do seu co

mandante ou responsável; 

  

d)   o nome do supervisor de mergulho e o período da operação na qual ele atua 

desempenhando aquela função; 

  

e)    

o nome dos demais componentes da equipe de mergulho e outras pessoas operando qualqu

er sistema ou equipamento, discriminando suas respectivas tarefas; 

  

f)    os arranjos para atender a possíveis emergências; 

 g)   os procedimentos seguidos no curso da operação de mergulho incluindo 

a tabela de descompressão utilizada; 

  

h)   a máxima profundidade alcançada por cada mergulhador no decurso da operação; 

  

i)    

para cada mergulhador, com relação a cada mergulho realizado, a hora em que deixa a sup

erfície e seu tempo de fundo; 

  

j)    o tipo de equipamento de respiração e a mistura utilizada; 

  

l)    a natureza da operação de mergulho; 

  

m)  qualquer  tipo  de  acidente  ou  lesão  sofrida  pelos  mergulhadores,  bem  como  a  oc

orrência  de  doença descompressiva ou outros males; 

  

n)   particularidades de qualquer emergência ocorrida durante 

a operação de mergulho e as ações desenvolvidas; 

  

o)   qualquer avaria verificada no equipamento utilizado na operação de mergulho; 

  

p)   particularidades de qualquer fator ambiental que possa afetar a operação; 

  

q)   qualquer outro elemento de importância para a segurança ou a integridade física das pe

ssoas envolvidas na operação. 
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2.12.1.1 Os registros das intercomunicações só poderão ser destruídos 48 (quarenta e oito) 

horas após o término da operação de mergulho e caso não tenha havido nenhum 

acidente, situação de risco ouparticularidade relevante, que, nestes casos, serão 

registradas no ROM. 

  

2.12.2 O Livro de Registro do Mergulhador (LRM) será aprovado pela Diretoria de Portos e C

ostas (DPC), devendo dele constar, além dos dados pessoais do mergulhador e do 

registro dos exames médicos periódicos: 

  

a)  o nome e endereço do empregador; 

  

b)  a data; 

  

c)  o nome ou outra designação da embarcação ou plataforma de mergulho de onde é condu

zida a operação de mergulho e sua localização; 

  

d)  o nome do supervisor de mergulho; 

  

e)  a máxima profundidade atingida em cada mergulho; 

  

f)   para cada mergulho, a hora em que deixou e chegou à superfície e o respectivo tempo 

de fundo; 

  

g)  quando o mergulho incluir um tempo numa câmara hiperbárica, detalhes de qualquer te

mpo dispendido fora da câmara, a uma pressão diferente; 

  

h)  o  tipo  de  equipamento  empregado  e,  quando  for  

o  caso,  a  composição  da  Mistura Respiratória Artificial utilizada; 

  

i)   o trabalho realizado em cada mergulho, mencionando o ferramental utilizado; 

  

j)   as tabelas de descompressão seguidas em cada mergulho; 

  

l)   qualquer tipo de acidente ou lesão sofrida, bem como a ocorrência de doença 

descompressiva ou outros males; 

  

m) qualquer outro elemento de importância para sua saúde ou integridade física. 
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2.13 Das Tabelas de Descompressão e Tratamento. 

  

2.13.1 As tabelas empregadas em todas as operações de mergulho onde o ar comprimido se

ja utilizado como suprimento respiratório, inclusive as de tratamento, serão as 

constantes do Anexo C. 

  

2.13.1.1 Outras tabelas poderão ser empregadas, desde que devidamente homologadas pel

a Diretoria de Portos e Costas - DPC. 

  

2.13.2 As tabelas referentes à utilização de Misturas Respiratórias Artificiais só poderão ser 

aplicadas quando homologadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC). 

  

 

2.14 Das Disposições Gerais. 

  

2.14.1 O trabalho submerso ou sob pressão somente será permitido a trabalhadores com id

ade mínima de 18 (dezoito) anos. 

  

2.14.2 A atividade de mergulho é considerada como atividade insalubre em grau máximo. 

  

2.14.3 O descumprimento ao disposto no item 2 -

 Trabalhos Submersos caracterizará o grave e iminente risco para os fins e efeitos 

previstos na NR-3. 
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NORMA REGULAMENTADORA 29 -  NR 29 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO 

Orientação Sobre Como Formar Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho 

Portuário CPATR  

29.2.2 Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário - CPATP  
 

29.2.2.1 O OGMO, os empregadores e as instalações portuárias de uso privativo, ficam 
obrigados a organizar e manter em funcionamento a CPATP.  

 
29.2.2.2 A CPATP tem como objetivo observar e relatar condições de risco nos ambientes de 
trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar ou neutralizar os riscos existentes, 

bem como discutir os acidentes ocorridos, encaminhando ao SESSTP, ao OGMO ou 
empregadores, o resultado da discussão, solicitando medidas que previnam acidentes 

semelhantes e ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevenção de acidentes.  
 
29.2.2.3 A CPATP será constituída de forma paritária, por trabalhadores portuários com 

vínculo empregatício por tempo indeterminado e avulso e por representantes dos 
operadores portuários, empregadores e/ou OGMO, dimensionado de acordo com o Quadro 

II.  
 
29.2.2.4 A duração do mandato será de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição.  

 
29.2.2.5 Haverá na CPATP tantos suplentes quantos forem os representantes titulares, 

sendo a suplência específica de cada titular.  
 
29.2.2.6 A composição da CPATP obedecerá a critérios que garantam a representação das 

atividades portuárias com maior potencial de risco e ocorrência de acidentes, respeitado o 
dimensionamento mínimo do quadro II.  

 
Quadro II - Dimensionamento mínimo da CPATP  
 

 
Nº médio de trabalhadores 20 a 50 51 a 100 101 a 500 501 a 1.000 1.001 a 2.000 2.001 a 

5.000 5.001 a 10.000 Acima de 10.000 a cada grupo de 2.500 acrescentar  
Nº de representantes Titulares do empregador 01 02 04 06 09 12 15 02  

Nº de Representantes Titulares dos trabalhadores 01 02 04 06 09 12 15 02  
 
 

29.2.2.7 A composição da CPATP será proporcional ao número médio do conjunto de 
trabalhadores portuários utilizados no ano anterior.  

 
29.2.2.8 Os representantes dos trabalhadores na CPATP, titulares e suplentes, serão eleitos 
em escrutínio secreto.  
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29.2.2.9 Assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais votados, 

observando-se os critérios dos subitens 29.2.2.6 e 29.2.2.7.  
 

29.2.2.10 Em caso de empate, assumirá o candidato que tiver maior tempo de serviço no 
trabalho portuário.  
 

29.2.2.11 Os demais candidatos votados assumirão a condição de suplentes, obedecendo a 
ordem decrescente de votos recebidos, observando o disposto no item 29.2.2 e subitens.  

 
29.2.2.12 A eleição deve ser realizada durante o expediente, respeitados os turnos, 
devendo ter a participação de, no mínimo, metade mais um do número médio do conjunto 

dos trabalhadores portuários utilizados no ano anterior, obtido conforme subitem 29.2.1.4 
desta NR.  

 
29.2.2.13 Organizada a CPATP, a mesma deve ser registrada no órgão regional do MTE, até 
10 (dez) dias após a eleição, instalação e posse.  

 
29.2.2.14 O registro da CPATP deve ser feito mediante requerimento ao Delegado Regional 

do Trabalho, acompanhado de cópia das atas de eleição, instalação e posse, contendo o 
calendário anual das reuniões ordinárias da CPATP, constando dia, mês, hora e local de 
realização das mesmas.  

 
29.2.2.15 O OGMO, os empregadores e/ou as instalações portuárias de uso privativo 

designarão dentre os seus representantes titulares o presidente da CPATP que assumirá o 
primeiro ano do mandato.  
 

29.2.2.15.1 Os trabalhadores titulares da CPATP elegerão, dentre os seus pares o vice-
presidente, que assumirá a presidência no segundo ano do mandato.  

 
29.2.2.15.2 O representante dos empregadores ou dos trabalhadores, quando não estiver 
na presidência, assumirá as funções do vice-presidente.  

 
29.2.2.16 No impedimento eventual ou no afastamento temporário do presidente, assumirá 

as suas funções o vice-presidente. No caso de afastamento definitivo, os empregadores ou 
trabalhadores, conforme o caso, indicarão o substituto em até 2 (dois) dias úteis, 

obrigatoriamente entre os membros da CPATP.  
 
29.2.2.17 A CPATP terá um secretário e seu respectivo substituto que serão escolhidos, de 

comum acordo, pelos membros titulares da comissão.  
 

29.2.2.18 A CPATP terá as seguintes atribuições:  
 
a) discutir os acidentes ocorridos na área portuária, inclusive a bordo;  

 
b) sugerir medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias, por iniciativa própria ou 

indicadas por outros trabalhadores, encaminhando-as ao SESSTP, ao OGMO, empregadores 
e/ou as administrações dos terminais de uso privativo;  
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c) promover a divulgação e zelar pela observância das Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho;  
 

d) despertar o interesse dos trabalhadores portuários pela prevenção de acidentes e de 
doenças ocupacionais e estimulá-los, permanentemente, a adotar comportamento 
preventivo durante o trabalho;  

 
e) promover, anualmente, em conjunto com o SESSTP, a Semana Interna de Prevenção de 

Acidente no Trabalho Portuário - SIPATP;  
 
f) lavrar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias em livro próprio que deve ser 

registrado no órgão regional do MTE, enviando-as mensalmente ao SESSTP, ao OGMO, aos 
empregadores e a administração dos terminais portuários de uso privativo;  

 
g) realizar em conjunto com o SESSTP, quando houver, a investigação de causas e 
conseqüências dos acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a execução das 

medidas corretivas;  
 

h) realizar mensalmente e sempre que houver denúncia de risco, mediante prévio aviso ao 
OGMO, empregadores, administrações de instalações portuárias de uso privativo e ao 
SESSTP, inspeção nas dependências do porto ou instalação portuária de uso privativo, 

dando-lhes conhecimento dos riscos encontrados.  
 

i) sugerir a realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar necessárias para 
melhorar o desempenho dos trabalhadores portuários quanto à segurança e saúde no 
trabalho;  

 
j) preencher o Anexo II desta NR, mantendo-o arquivado, de maneira a permitir acesso a 

qualquer momento, aos interessados, sendo de livre escolha o método de arquivamento;  
 
k) elaborar o Mapa de Risco;  

 
l) convocar pessoas, quando necessário, para tomada de informações, depoimentos e dados 

ilustrativos e/ou esclarecedores, por ocasião de investigação dos acidentes do trabalho;  
 

29.2.2.19 As decisões da CPATP deverão ocorrer, sempre que possível, por consenso entre 
os participantes.  
 

29.2.2.20 Não havendo consenso para as decisões da CPATP, deverá ser tomada pelo 
menos uma das seguintes providências, visando à solução dos conflitos:  

 
a) constituir um mediador em comum acordo com os participantes;  
 

b) solicitar no prazo de 8 (oito) dias, através do presidente da CPATP, a mediação do órgão 
regional do MTE.  

 
29.2.2.21 Compete ao presidente da CPATP:  



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

74 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

 

a) convocar os membros para as reuniões da CPATP;  
 

b) presidir as reuniões, encaminhando ao OGMO, empregadores, administrações dos 
terminais portuários de uso privativo e ao SESSTP as recomendações aprovadas, bem 
como, acompanhar-lhes a execução;  

 
c) designar membros da CPATP para investigar o acidente do trabalho ou acompanhar 

investigação feita pelo SESSTP, imediatamente após receber a comunicação da ocorrência 
do acidente;  
 

d) determinar tarefas aos membros da CPATP;  
 

e) coordenar todas as atribuições da CPATP;  
 
f) manter e promover o relacionamento da CPATP com o SESSTP e demais órgãos dos 

portos organizados ou instalações portuárias de uso privativo;  
 

g) delegar atribuições ao vice-presidente;  
 
29.2.2.22 Compete ao vice-presidente da CPATP:  

 
a) executar atribuições que lhe forem delegadas;  

 
b) substituir o presidente nos impedimento eventual ou temporário.  
 

29.2.2.23 Compete ao Secretário da CPATP:  
 

a) elaborar as atas da eleição, da posse e das reuniões, registrando-as em livro próprio;  
 
b) preparar a correspondência;  

 
c) manter o arquivo atualizado;  

 
d) providenciar para que as atas sejam assinadas por todos os membros do CPATP;  

 
e) realizar as demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo presidente da CPATP.  
 

29.2.2.24 Compete aos Membros da CPATP:  
 

a) elaborar o calendário anual de reuniões da CPATP;  
 
b) participar das reuniões da CPATP, discutindo os assuntos em pauta e aprovando ou não 

as recomendações;  
 

c) investigar o acidente do trabalho, quando designado pelo presidente da CPATP, e discutir 
os acidentes ocorridos;  
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d) freqüentar o curso sobre prevenção de acidentes do trabalho, promovido pelo OGMO, 
empregadores e administrações dos terminais portuários de uso privativo;  

 
e) cuidar para que todas as atribuições da CPATP previstas no subitem 29.2.2.18 sejam 
cumpridas durante a respectiva gestão.  

 
f) mediante denúncia de risco, realizar em conjunto com o responsável pela operação 

portuária, a verificação das condições de trabalho, dando conhecimento a CPATP e ao 
SESSTP.  
 

29.2.2.25 Compete ao OGMO ou empregadores:  
 

a) promover para todos os membros da CPATP, titulares e suplentes, curso sobre prevenção 
de acidentes do trabalho, higiene e  
 

saúde ocupacional, com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, obedecendo ao 
currículo básico do Anexo III desta NR, sendo este de freqüência obrigatória e realizada 

antes da posse dos membros de cada mandato, exceção feita ao mandato inicial;  
 
b) prestigiar integralmente a CPATP, proporcionando aos seus componentes os meios 

necessários ao desempenho de suas atribuições;  
 

c) convocar eleições para escolha dos membros da nova CPATP, com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, realizando-as, no máximo, até 30 (trinta) dias antes do 
término do mandato da CPATP em exercício;  

 
d) promover cursos de atualização para os membros da CPATP;  

 
e) dar condições necessárias para que todos os titulares de representações na CPATP 
compareçam às reuniões ordinárias e/ou extraordinárias;  

 
29.2.2.26 Compete aos trabalhadores:  

 
a) eleger seus representantes na CPATP;  

 
b) indicar a CPATP e ao SESSTP situações de risco e apresentar sugestões para melhoria das 
condições de trabalho;  

 
c) cumprir as recomendações quanto à prevenção de acidentes, transmitidas pelos 

membros da CPATP e do SESSTP;  
 
d) comparecer às reuniões da CPATP sempre que convocado.  

 
29.2.2.27 A CPATP se reunirá pelo menos uma vez por mês, em local apropriado e durante 

o expediente, obedecendo ao calendário anual.  
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29.2.2.28 Sempre que ocorrer acidente que resulte em morte, perda de membro ou de 

função orgânica, ou que cause prejuízo de grande monta, a CPATP se reunirá em caráter 
extraordinário no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência, podendo 

ser exigida a presença da pessoa responsável pela operação portuária conforme definido no 
subitem 29.1.3 alínea "d" desta NR.  
 

29.2.2.29 Registrada a CPATP no órgão regional do MTE, a mesma não poderá ter o número 
de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo OGMO ou 

empregadores antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do 
número de trabalhadores portuários, exceto nos casos em que houver encerramento da 
atividade portuária.  

 
29.2.2.30 No caso de instalações portuárias de uso privativo e os terminais retroportuários 

que possuam SESMT e CIPA nos termos do que estabelecem, respectivamente as NR-4 e 
NR-5, aprovadas pela Portaria nº 3.214/78 do MTE e alterações posteriores, e não utilizem 
mão-de-obra de trabalhadores portuários avulsos, poderão mantê-los, com as atribuições 

especificadas nesta NR.  

Orientação para Plano de controle de emergência PCE e Plano de ajuda mútua PAM 

29.6.6 Plano de Controle de Emergência - PCE e Plano de Ajuda Mútua - PAM.  
 

29.6.6.1 Devem ser adotados procedimentos de emergência, primeiros socorros e 
atendimento médico.  

 
Constando para cada classe de risco a respectiva ficha, nos locais de operação dos produtos 
perigosos.  

 
29.6.6.2 Os trabalhadores devem ter treinamento específico em relação às operações com 

produtos perigosos.  
 
29.6.6.3 O plano de atendimento às situações de emergência deve ser abrangente, 

permitindo o controle dos sinistros potenciais, como explosão, contaminação ambiental por 
produto tóxico, corrosivo, radioativo e outros agentes agressivos, incêndio, abalroamento e 

colisão de embarcação com o cais.  
 
29.6.6.4 Os PCE e PAM devem prever ações em terra e a bordo, e deverá ser exibido aos 

agentes da inspeção do trabalho, quando solicitado. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

INSTRUÇÕES PARA CONSULTA 

A. Considerar ausência de exposição a agentes nocivos quando não há risco 

especificado nos setores ou cargos. 

B. Considerar exposição a todos os cargos relacionados quando o agente nocivo for 

especificado no setor. 
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Vigência do PCMSO 11/08/2021 à 10/08/2022 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Empresa 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Endereço 

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N 

Complemento 

 

CNPJ 

02.343.132/0001-41 

CEP 

58310-000 

Cidade 

CABEDELO 

Bairro 

CENTRO 

UF 

PB 

CNAE 

5212-5/00 

Grau de Risco 

3 

Descrição CNAE 

Carga e descarga 
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Unidade: COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA 

 

Setor: ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSORIA ESPECIAL Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Execução dos serviços contábeis e administrativos. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela administração em geral e programática. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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- Nº de Funcionários 

Cargo: ADMINISTRADORA Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Execução dos serviços de contabilidade e financeiro. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 2  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 2 

Descrição detalhada: EXECUTA SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

Setor: ENGENHARIA 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSOR DE GESTÃO E PATRIMÔNIO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Realiza o cadastro, classificação, identificação e inventário de bens 
patrimoniais da empresa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pelo planejamento, execução e conservação das obras e 
serviços de engenharia. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE TRÁFEGO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pelo desempenho das atividades operacionais da Docas. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ENGENHEIRO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela manutenção de equipamentos. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXECUTA SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: GABINETE 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE GABINETE Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela agenda e assessoramento direto à Presidência. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA  Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela agenda e assessoramento da Presidente. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: SECRETARIA DA VICE-PRESIDENCIA Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela agenda e assessoramento da Vice-Presidente. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: GUARDA 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: COORDENADOR DA GUARDA Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Exerce vigilância nas dependências e instalações da Docas. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: SUPERVISOR DE SEGURANÇA Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXERCER VIGILANCIA NAS DEPENDENCIAS E INSTALAÇÕES, 
ZELANDO PELA FIEL GUARDA. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

Setor: JURÍDICO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSOR JURÍDICO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Defender e representar a empresa perante os órgãos Judiciários. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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- Nº de Funcionários 

Cargo: SUPERVISOR ESPECIAL Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ADVOGADO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Defender e representar a empresa perante os órgãos Judiciários. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXECUTA SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

Setor: LICITAÇÃO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE LICITAÇÃO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pelos Contratos Licitatórios. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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- Nº de Funcionários 

Cargo: SUPERVISOR ESPECIAL Masc.: 0  Fem.: 2  Menor: 0  Total: 2 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

  

Setor: MEIO AMBIENTE 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: SUPERVISOR ESPECIAL Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: TÉCNICO MEIO AMBIENTE Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pelo zelo do ambiente portuário em conformidade com 

as leis ambientais. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXECUTAR SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: OPERAÇÕES/FATURAMENTO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSORIA ESPECIAL Masc.: 1  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 2 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: SUPERVISOR ESPECIAL Masc.: 1  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 2 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: GERENTE DE OPERAÇÕES Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Programação e controle operacional das atividades fins. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável programação e controle operacional da atividades fins. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: PLANEJAMENTO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Exerce as atividades de coordenação do planejamento de maneira 
geral. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE COMÉRCIO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Desenvolvimento do Comércio e Serviços portuários. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXECUTAR SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: PRESIDÊNCIA 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: PRESIDENTE Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Gestão do Porto de Cabedelo/PB. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: VICE-PRESIDENTE Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela Gestão do Porto e Representação da Presidente, em 
sua ausência. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

Setor: RH 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Elaboração de folha de pagamento e gestão de pessoas. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Auxiliam diversos setores de maneira administrativa; executar 
serviços áreas de informática. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

Setor: SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ASSESSORIA ESPECIAL Masc.: 0  Fem.: 1  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Desenvolvimento do Comércio e Serviços portuários. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 

TRAB 

MUD. 

FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pela segurança laboral dos funcionários e dos cuidados 
com o Porto pertinentes à área. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Setor: TI 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: CHEFE DE TI Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: Responsável pelas redes e sistemas de informática. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 

 

- Nº de Funcionários 

Cargo: ESTAGIÁRIO Masc.: 1  Fem.: 0  Menor: 0  Total: 1 

Descrição detalhada: EXECUTAR SERVIÇOS AREA DE ESCRITÓRIO. 

Risco Ocupacional Específico Grupo 

Outras Situações de Risco. Ergonômicos 

Outras situações de risco para acidentes Acidente 

 

Exames ADMISSÃO APÓS ADM. PERIÓDICO RET. 
TRAB 

MUD. 
FUNÇ. 

DEMISSÃO 

Exame Clínico X - 12 meses X X X 
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Cabedelo/PB, 11 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

 
_____________________________________  

Carlos Eduardo S. Margarido  
Médico do Trabalho 

 

Responsável pela elaboração do PPRA 

CRM 86326-SP 

 

NIT 108.67322.81-8  

 

 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

 
 

 
 
 

 
Nome do Responsável: Gilmara Pereira Temóteo – CPF: 030.433.674-21 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Ações 
Período de Execução 2021 / 2022 

St
at

u
s 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

RENOVAR E REAVALIAR O PCMSO, 
BEM COMO ELABORAR O 
DOCUMENTO BASE ATUALIZADO X 

          
X 

 CUMPRIR O PCMSO – PROGRAMA 
DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE 
OCUPACIONAL X X X X X X X X X X X X  

PALESTRAS E TREINAMENTOS 

TREINAMENTO SOBRE POSTURAS 
LABORAIS E GINÁSTICA LABORAL - 
NR 17 *        X               

TREINAMENTO PRIMEIROS 
SOCORROS *               X        

PALESTRA SOBRE PROTEÇÃO 
AUDITIVA **   

 
        X           

PALESTRA SOBRE 
TABAGISMO/ALCOOLISMO *    X          

PALESTRA SOBRE DST/AIDS * 
     X        

PALESTRA VACINAÇÃO E SUA 
IMPORTÂNCIA **               X         

PALESTRA SOBRE CÂNCER DE 
MAMA **         X     

PALESTRA SOBRE CÂNCER DE 
PRÓSTATA **          X    

PALESTRA SOBRE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA **    X          

PALESTRA SOBRE HIPERTENSÃO, 
DIABETES E DISLEPDIMIA **                    X        

 

Obs.:  
1- A implementação das ações acima descritas é de responsabilidade da empresa; 
2- * Palestra/treinamento obrigatório; 
3- ** Palestra/treinamento opcional. 
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ANEXO II – DIPLOMA DE ESPECIALISTA E CARTEIRA DO CRM 

DO MÉDICO 
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ANEXO III – RELAÇÃO DOS MÉDICOS EXAMINADORES 
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MÉDICOS EXAMINADORES DA BRUMED 

 
 

Eu, CARLOS EDUARDO SUARDI MARGARIDO, brasileiro, casado, médico do trabalho e 

Coordenador do PCMSO, portador do RG nº 12.694.846-4, CPF nº 081. 709.668-09 e do CRM 

86.326/SP INDICO e AUTORIZO o Sr. Edmilson Alter Campos Martins, brasileiro, médico, 

portador do CPF 424.134.944-72 e do CRM nº 5166-PB, o Sr. Roosevelt Chaves Paulo, brasileiro, 

médico, portador do CPF 070.082.924-57 e do CRM nº 8819-PB, a Sra. Fernanda de Albuquerque 

Gomes, brasileira, médica, portadora do CPF 042.486.644-70 e do CRM nº 8400-PB, o Sr. Aluísio 

Paredes, brasileiro, médico, portador do CPF 059.656.754-53 e do CRM nº 1600-PB, a Sra. Maria 

da Glória Gomes Silva, brasileira, médica, portadora do CPF nº 132.217.104-10 e do CRM nº 

1228-PB, a Sra. Normélia Oliveira Bandeira, brasileira, médica, portadora do CPF nº 068.707.084-

87 e do CRM nº 1586-PB,  a Sra. Severina Moura Di Pace, brasileira, médica, portadora do CPF nº 

131.456.144-87 e do CRM nº 1414-PB, a realizarem os exames ocupacionais nas empresas 

contratadas, conforme Despacho da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, de 01/10/1996, 

da Norma Regulamentadora nº 7 (Programa de Saúde Médico de Saúde Ocupacional), artigo 7.3.2.  

 

Atenciosamente,  

 

 

Cabedelo, 11 de agosto de 2021. 

 

 

 
_____________________________________   

Carlos Eduardo S. Margarido  

Médico do Trabalho 

CRM 86326-SP 

NIT 108.67322.81-8 
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ANEXO IV – CONTROLE DE REVISÕES 

Nº DA 
REVISÃO 

MOTIVO DATA DA 
INCLUSÃO 

00 Documento base inicial 01/08/2017 

01 Atualização do documento base 01/08/2018 

02 Atualização do documento base 01/08/2019 

03 Atualização do documento base e inserção do Protocolo COVID-19 11/08/2020 

04 Atualização do documento base 11/08/2021 
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ANEXO V – ORIENTAÇÕES QUANTO AOS EXAMES DO 

MERGULHADOR 

(mantido no programa caso seja contratado) 
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ORIENTAÇÕES 

 
1.3.6 Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverão satisfazer os seguintes requisitos:  
a) ter mais de 18 (dezoito) e menos de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;  
b) ser submetido a exame médico obrigatório, pré-admissional e periódico, exigido pelas características e 
peculiaridades próprias do trabalho;  
c) ser portador de placa de identificação, de acordo com o modelo anexo (Quadro I), fornecida no ato da 
admissão, após a realização do exame médico. 
 
1.3.7 Antes da jornada de trabalho, os trabalhadores deverão ser inspecionados pelo médico, não sendo 
permitida a entrada em serviço daqueles que apresentem sinais de afecções das vias respiratórias ou 
outras moléstias. 
 
1.3.9 Junto ao local de trabalho, deverão existir instalações apropriadas à Assistência Médica, à 
recuperação, à alimentação e à higiene individual dos trabalhadores sob ar comprimido. 
 
1.3.14 Em relação à supervisão médica para o trabalho sob ar comprimido, deverão ser observadas as 
seguintes condições:  
a) sempre que houver trabalho sob ar comprimido, deverá ser providenciada a assistência por médico 
qualificado, bem como local apropriado para atendimento médico;  
b) todo empregado que trabalhe sob ar comprimido deverá ter uma ficha médica, onde deverão ser 
registrados os dados relativos aos exames realizados;  
c) nenhum empregado poderá trabalhar sob ar comprimido, antes de ser examinado por médico 
qualificado, que atestará, na ficha individual, estar essa pessoa apta para o trabalho;  
d) o candidato considerado inapto não poderá exercer a função, enquanto permanecer sua inaptidão 
para esse trabalho;  
e) o atestado de aptidão terá validade por 6 (seis) meses;  
f) em caso de ausência ao trabalho por mais de 10 (dez) dias ou afastamento por doença, o empregado, 
ao retornar, deverá ser submetido a novo exame médico. 
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EXAMES MÉDICOS 

 
2.9.1 É obrigatória a realização de exames médicos, dentro dos padrões estabelecidos neste subitem, 
para o exercício da atividade de mergulho, em nível profissional.  
 
2.9.2 Os exames médicos serão divididos em duas categorias: 
 a) exame pré-admissional para seleção de candidatos à atividade de mergulho; 
 b) exame periódico para controle do pessoal em atividade de mergulho.  
 
2.9.3 Os exames médicos só serão considerados válidos, habilitando o mergulhador para o exercício da 
atividade, quando realizados por médico qualificado.  
 
2.9.4 Caberá, igualmente, ao médico qualificado, a condução dos testes de pressão e de tolerância de 
oxigênio.  
 
2.9.5 Os exames deverão ser conduzidos de acordo com os padrões psicofísicos estabelecidos nos Anexos 
A e B.  
 
2.9.6 O médico concluirá os seus laudos por uma das seguintes formas:  
a) apto para mergulho (integridade física e psíquica);  
b) incapaz temporariamente para mergulho (patologia transitória); 
 c) incapaz definitivamente para mergulho (patologia permanente e/ou progressiva).  
 
2.9.7 Os exames médicos dos mergulhadores serão realizados nas seguintes condições:  
a) por ocasião da admissão; 
b) a cada 6 seis meses, para todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho;  
c) imediatamente, após acidente ocorrido no desempenho de atividade de mergulho ou moléstia grave;  
d) após o término de incapacidade temporária;  
e) em situações especiais, por solicitação do mergulhador ao empregador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

102 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

 

ANEXO “A” PADRÕES PSICOFÍSICOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS À ATIVIDADE DE 
MERGULHO 

 
I – IDADE O trabalho submerso ou sob pressão somente será permitido a trabalhadores com idade 
mínima de 18 (dezoito) anos. 
 
II – ANAMNESE Inabilita o candidato à atividade de mergulho a ocorrência ou constatação de patologias 
referentes a: epilepsia, meningite, tuberculose, asma e qualquer doença pulmonar crônica; sinusites 
crônicas ou repetidas; otite média e otite externa crônica; doença incapacitante do aparelho locomotor; 
distúrbios gastrointestinais crônicos ou repetidos; alcoolismo crônico e sífilis (salvo quando 
convenientemente tratada e sem a persistência de nenhum sintoma conseqüente); outras a critério 
médico.  
 
III - EXAME MÉDICO  
1. BIOMETRIA Peso: os candidatos à atividade de mergulho serão selecionados de acordo com o seu 
biotipo e tendência a obesidade futura. Poderão ser inabilitados aqueles que apresentarem variação para 
mais de 10 (dez) por cento em peso, das tabelas-padrão de idade-altura-peso, a critério médico.  
 
2. APARELHO CIRCULATÓRIO A integridade do aparelho circulatório será verificada pelo exame clínico, 
radiológico e eletrocardiográfico; a pressão arterial sistólica não deverá exceder a 145 mm/Hg e a 
diastólica a 90mm/Hg, sem nenhuma repercussão hemodinâmica. As perturbações da circulação venosa 
periférica (varizes e hemorróidas) acarretam a inaptidão.  
 
3. APARELHO RESPIRATÓRIO Será verificada a integridade clínica e radiológica do aparelho respiratório:  
a) Integridade anatômica da caixa torácica;  
b) Atenção especial deve ser dada à possibilidade de tuberculose e outras doenças pulmonares pelo 
emprego de telerradiografia e reação tuberculínica, quando indicada:  
c) Doença pulmonar ou outra qualquer condição mórbida que dificulte a ventilação pulmonar deve ser 
causa de inaptidão;  
d) Incapacitam os candidatos doenças inflamatórias crônicas, tais como: tuberculose, histoplasmose, 
bronquiectasia, asma brônquica, enfisema, pneumotórax, paquipleuriz e seqüela de processo cirúrgico 
torácico.  
 
4. APARELHO DIGESTIVO Será verificada a integridade anatômica e funcional do aparelho digestivo e de 
seus anexos:  
a) candidatos com manifestação de colite, úlcera péptica, prisão de ventre, diarréia crônica, perfuração 
do trato gastrointestinal ou hemorragia digestiva serão inabilitados;  
b) dentes: os candidatos devem possuir número suficiente de dentes, naturais ou artificiais e boa oclusão, 
que assegurem mastigação satisfatória. Doenças da cavidade oral, dentes cariados ou comprometidos por 
focos de infecção podem também ser causas de inaptidão. As próteses deverão ser fixas, de preferência. 
Próteses removíveis, tipo de grampos, poderão ser aceitas desde que não interfiram com o uso efetivo 
dos equipamentos autônomos (válvula reguladora, respirador) e dependentes (tipo narguilé). Os 
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candidatos, quando portadores desse tipo de prótese, devem ser orientados para removê-la quando em 
atividades de mergulho.  
 
5. APARELHO GÊNITO-URINÁRIO As doenças geniturinárias, crônicas ou recorrentes, bem como as 
doenças venéreas, ativas ou repetidas, inabilitam o candidato. 
 
 6. SISTEMA ENDÓCRINO As perturbações do metabolismo, da nutrição ou das funções endócrinas são 
incapacitantes.  
 
IV - EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLÓGICO  
a) Deve ser verificada a ausência de doenças agudas ou crônicas em ambos os olhos;  
b) Acuidade visual: é exigido 20/30 de visão em ambos os olhos corrigível para 20/20;  
c) Senso cromático: são incapacitantes as discromatopsias de grau acentuado; 
d) A audição deve ser normal em ambos os ouvidos. Doenças agudas ou crônicas do conduto auditivo 
externo, da membrana timpânica, do ouvido médio ou interno, inabilitam o candidato. As trompas de 
Eustáquio deverão estar, obrigatoriamente, permeáveis e livres para equilíbrio da pressão, durante as 
variações barométricas nos mergulhos;  
e) As obstruções à respiração e as sinusites crônicas são causas de inabilitação. As amígdalas com 
inflamações crônicas, bem como todos os obstáculos nasofaringeanos que dificultam a ventilação 
adequada, devem inabilitar os candidatos.  
 
V - EXAME NEURO-PSIQUIÁTRICO Será verificada a integridade anatômica e funcional do sistema nervoso:  
a) a natureza especial do trabalho de mergulho requer avaliação cuidadosa dos ajustamentos nos planos 
emocional, social e intelectual dos candidatos;  
b) história pregressa de distúrbios neuropsíquicos ou de moléstia orgânica do sistema nervoso, epilepsia, 
ou póstraumática, inabilitam os candidatos; c) tendências neuróticas, imaturidade ou instabilidade 
emocional, manifestações anti-sociais, desajustamentos ou inadaptações inabilitam os candidatos.  
 
VI - EXAMES COMPLEMENTARES  
Serão exigidos os seguintes exames complementares: 
1. Telerradiografia do tórax (AP);  
2. Eletrocardiograma basal;  
3. Eletroencefalograma;  
4. Urina: elementos anormais e sedimentoscopia;  
5. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia;  
6. Sangue: sorologia para lues, dosagem de glicose, hemograma completo, grupo sangüíneo e fator Rh;  
7. Radiografia das articulações escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos (AP);  
8. Audiometria. 
 
VII - TESTES DE PRESSÃO Todos os candidatos devem ser submetidos à pressão de 6 ATA na câmara de 
recompressão, para verificar a capacidade de equilibrar a pressão no ouvido médio e seios da face. 
Qualquer sinal de claustrofobia, bem como apresentação de suscetibilidade individual à narcose pelo 
nitrogênio, será motivo de inabilitação do candidato.  
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VIII - TESTE DE TOLERÂNCIA AO OXIGÊNIO Deverá ser realizado o teste de tolerância ao oxigênio, que 
consiste em fazer o candidato respirar oxigênio puro sob pressão (2,8 ATA) num período de 30 (trinta) 
minutos, na câmara de recompressão. Qualquer sinal ou sintoma de intoxicação pelo oxigênio, será 
motivo de inabilitação.  
IX - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA Todos os candidatos devem ser submetidos ao "Teste de Ruffier" (ou 
similar) que consiste em: 30 (trinta) agachamentos em 45 (quarenta e cinco) segundos e tomadas de 
freqüência do pulso:  
P1 - Pulso do mergulhador em repouso;  
P2 - Pulso imediatamente após o esforço;  
P3 - Pulso após 1 (um) minuto de repouso. 
 Índice de Ruffier (IR) = (P1+P2+P3) - 200 10 O "Índice de Ruffier" deverá ser abaixo de 10 (dez). 
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ANEXO “B” PADRÕES PSICOFÍSICOS PARA CONTROLE DO PESSOAL EM ATIVIDADE DE 
MERGULHO 

 
Os critérios psicofísicos para controle do pessoal em atividade de mergulho são os mesmos prescritos no 
Anexo A, com as seguintes modificações:  
 
I – IDADE Todos os mergulhadores que permaneçam em atividade deverão ser submetidos a exames 
médicos periódicos.  
 
II – ANAMNESE A história de qualquer doença constatada após a última inspeção será meticulosamente 
averiguada, principalmente as doenças neuropsiquiátricas, otorrinolaringológicas, pulmonares e 
cardíacas, advindas ou não de acidentes de mergulho.  
 
III - EXAME MÉDICO  
1. BIOMETRIA Mesmo critério do Anexo A.  
 
2. APARELHO CIRCULATÓRIO  
a) a evidência de lesão orgânica ou de distúrbio funcional do coração será causa de inaptidão; b) as 
pressões sistólica e diastólica não devem exceder 150 e 95 mm/Hg, respectivamente.  
 
3. APARELHO RESPIRATÓRIO Qualquer lesão pulmonar, advinda ou não de um acidente de mergulho, é 
incapacitante. 
 
4. APARELHO DIGESTIVO Mesmos critérios constantes do Anexo  
 
A 5. APARELHO GÊNITO-URINÁRIO Mesmos critérios constantes do Anexo  
 
A 6. SISTEMA ENDÓCRINO As perturbações do metabolismo, da nutrição ou das funções endócrinas 
acarretam uma incapacidade temporária; a diabetes caracterizada é motivo de inaptidão.  
 
IV - EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLÓGICO Os Mesmos critérios do Anexo A com a seguinte 
alteração: acuidade visual: 20/40 de visão em ambos os olhos, corrigível para 20/20.  
 
V - EXAME NEURO-PSIQUIÁTRICO Os mesmos critérios do Anexo A. Dar atenção a um passado de embolia 
traumática pelo ar ou doença descompressiva, forma neurológica, que tenha deixado seqüelas 
neuropsiquiátricas.  
 
VI - EXAMES COMPLEMENTARES  
1. Telerradiografia do tórax (AP);  
2. Urina: elementos normais e sedimentoscopia;  
3. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia;  
4. Sangue: sorologia para lues, hemograma completo, glicose;  
5. ECG basal;  
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6. Audiometria, caso julgar necessário;  
7. Radiografia das articulações escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos, caso julgar necessário;  
8. Quaisquer outros exames (ex. ecocardiograma, cicloergometria, etc.) poderão ser solicitados a critério 
do médico responsável pelo exame de saúde do mergulhador. 
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ANEXO VI – PROTOCOLO COVID-19 
 

         O CORONAVÍRUS é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente Coronavírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na CHINA. 

Provocando a doença chamada CORONAVÍRUS (COVID-19). A OMS – ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE declarou que o CORONAVÍRUS é uma PANDEMIA isso significa uma 

doença amplamente espalhada no mundo. 

 

1. Medidas Gerais  

 A organização deve divulgar orientações - protocolos com a indicação das medidas 

necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos 

ambientes de trabalho.  

 Orientar os funcionários quanto aos procedimentos para que os trabalhadores possam 

reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a 

COVID-19 ou contato com caso confirmado e ou suspeito da COVID-19. 

 Deve promover sempre que possível a vacinação de seus funcionários quanto a vacina de 

gripe e H1N1. 

 

2. Considera-se: 
 

 

2.1. CASO CONFIRMADO  

 

Considera-se caso confirmado o trabalhador com:  

a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as orientações do 

Ministério da Saúde;  

b) síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não foi possível 

a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado 

laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas 

no trabalhador. 
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2.2. CASO SUSPEITO  

 

Considera-se caso suspeito o trabalhador que: 

a) apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, 

dor de garganta, coriza e falta de ar, dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão, perda do 

olfato ou paladar e diarreia. 

 

2.3. CONTATANTE DE CASO CONFIRMADO DA COVID-19  

 

Considera-se contatante de caso confirmado, o trabalhador que: 

Assintomático que teve contato com o caso confirmado da COVID-19, entre dois dias 

antes e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em 

uma das situações abaixo: 

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;  

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;  

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar;  

d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19, 

ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção 

recomendada. 

 

2.4. CONTATANTE DE CASO SUSPEITO DA COVID-19  

 

Considera-se contatante de caso suspeito da COVID-19, o trabalhador que: 

Assintomático que teve contato com caso suspeito da COVID-19, entre dois dias antes e 

quatorze dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações abaixo:  

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;  

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;  

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou 

 d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19, 

ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção 

recomendada. 
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3. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO TRABALHADOR 

 

A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais 

presenciais, por 14 (quatorze dias), nas seguintes situações: 

a) casos confirmados da COVID-19;  

b) casos suspeitos da COVID-19; ou  

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19. 

 

 O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-19 deve ser 

contado a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado. 

 Os trabalhadores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar às suas 

atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento quando:  

a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da 

Saúde;  

b) estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. 

 

 Os contatantes que residem com caso confirmado da COVID-19 devem ser afastados de 

suas atividades presenciais por 14 (quatorze dias), devendo ser apresentado documento 

comprobatório.   

 Empregados afastados do trabalho devem ser orientados a permanecer em sua 

residência, e a empresa deve assegurar a manutenção da remuneração durante o afastamento. 

 

4. Orientações Gerais 
 

 A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, 

incluindo:  

a) canais para comunicação com os trabalhadores referente ao aparecimento de sinais ou 

sintomas compatíveis com a COVID-19, bem como sobre contato com caso confirmado ou 

suspeito da COVID-19; 
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b) triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar 

medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os trabalhadores 

iniciem suas atividades, inclusive terceirizados. 

 A organização deve levantar informações sobre os contatantes, as atividades, o local de 

trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado da COVID-

19.  

 Os contatantes de caso suspeito da COVID-19 devem ser informados sobre o caso e 

orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma 

relacionado à doença. 

 A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, 

reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas. 

 

5. Do registro 
 

 A organização deve manter registro atualizado, à disposição dos órgãos de fiscalização, 

com informações sobre:  

a) trabalhadores por faixa etária;  

b) trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que 

podem estar relacionadas a quadros mais graves da COVID-19, não devendo ser especificada a 

doença, preservando-se o sigilo;  

c) casos suspeitos;  

d) casos confirmados; 

e) trabalhadores contatantes afastados;  

f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da 

COVID19. 

 

6. Trabalhadores do grupo de risco - População de Risco - COVID19 
 

 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da 

COVID-19.  

a. Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, 

revascularizados, portadores de arritmias) 
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b. Hipertensão arterial sistêmica descompensada;  

c. Pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de 

asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC);  

d. Imunodeprimidos;  

e. Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

f. Diabéticos, conforme juízo clínico, e  

g. Gestantes de alto risco. 

 

7. Trabalhadores do grupo de risco 
 

 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco 

para desenvolvimento de complicações da COVID-19, devem receber atenção especial, 

priorizando-se sua permanência na residência em teletrabalho ou trabalho remoto ou, ainda, em 

atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público, quando possível.  

 

 Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência 

ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada 

turno de trabalho, observadas as demais medidas previstas neste Anexo. 

 

8. Ação de proteção de população de risco 
 

 Ações de Proteção da População de Risco:  

a) Elaboração da lista de nomes de empregados (próprios, terceirizados ou autônomos) que se 

enquadram no chamado “grupo de risco” da COVID-19, conforme definido pelo Ministério da 

Saúde e portarias Estaduais e Municipais;  

b) Encaminhamento da lista de nomes de empregados para chefia, para inclusão no plano de 

proteção a que se refere o item; 

c) Desenvolvimento de plano de proteção para esses empregados através de políticas flexíveis e 

práticas de apoio, visando mitigar a exposição, com indicação das medidas que serão adotadas 

(teletrabalho, mudança de local de trabalho, concessão de férias); 

d) Encaminhamento de cópia da lista referida, com indicação da medida adotada, juntamente 

com endereço e situação familiar do empregado (com ou sem dependentes, inclusive cônjuge 



 

 

PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

Revisão 04 

11/08/2021 

Página 

112 de  123 
 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

Av. Camilo de Holanda, 466 – Centro – Tel.: (83) 4141-1750 – CEP: 58.013-360 – João Pessoa-PB  
www.b1-brumed.com.br 

 
 

em idade laborativa, conforme ficha ou livro de registro do contrato de trabalho) ao CEREST ou 

Vigilância Sanitária quando para acompanhamento das medidas adotadas pela empresa. 

 

9. Testagem laboratorial 
 

 Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação dos 

resultados. 

 

10. Ações de Manejo dos Casos de Síndrome Gripal e Casos Suspeitos e Confirmados de 
COVID:  
 

 A EMPRESA identificando suspeitos deve afastar os trabalhadores com sinais e sintomas 

compatíveis com a COVID-19. 

 A empresa deve encaminhar a Vigilância Epidemiológica do Município e comunicar o 

serviço médico da empresa, dos empregados sintomáticos, suspeitos ou confirmados, que 

estejam em isolamento, para avaliação da progressão ou agravamento dos sintomas.  

 Também deverá contemplar a previsão de inserção dos dados do trabalhador com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19 na plataforma e SUS-VE (disponível no sítio eletrônico: 

notifica.saude.gov.br) cujo preenchimento pode ser realizado por qualquer empregado da 

empresa, resguardando-se o sigilo médico.  

 

Esclarecimentos:  

Todas essas medidas é uma forma de minimizar o Risco da Infecção, Mesmo com as 

medidas tomadas NÃO se afasta a possibilidade da Ocorrência da transmissão da COVID19. 

 

11. Orientações aos Colaboradores: 
 

 Todos trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das 

mãos com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com 

sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%.  

 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores 

evitem tocar superfícies com alta frequência de contato, como maçanetas, corrimãos, etc.  
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 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais 

de trabalho, incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura 

não demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%. 

 Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em 

planilhas, formulários e controles, tais como lista de presença em reunião e diálogos de 

segurança. 

 

12. Distanciamento social  
 

 A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato 

pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo, orientando para que se evitem 

abraços, beijos, apertos de mão e conversações desnecessárias. 

 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre os 

trabalhadores e o público.  

 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser implementado para 

reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e visitantes, 

além das demais medidas previstas, deve-se: a) manter o uso de máscara cirúrgica ou de 

tecido; 

b) adotar divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica (face shield) 

ou fornecer óculos de proteção.  

 

13. Medidas de Prevenção 
 

 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação nos ambientes, incluindo 

instalações sanitárias e vestiários.  

 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, 

no mínimo, um metro de distância entre as pessoas.  

 A organização deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar 

aglomerações e para distribuir o fluxo de pessoas, quando possível. 

 A organização deve priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, 

evitando concentrações nos ambientes de trabalho, quando possível. 

 A organização deve promover teletrabalho ou trabalho remoto, quando possível.  
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 Devem ser evitadas reuniões presenciais e, quando indispensáveis, manter o 

distanciamento previsto. 

 

14. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes  
 

 A organização deve promover a limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e áreas 

comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para 

ocupar o posto de trabalho de outro.  

 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de 

instalações sanitárias e vestiários, além de pontos de grande contato como teclados, corrimãos, 

maçanetas, terminais de pagamento, mesas, cadeiras etc.  

 Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho ou adotar medidas para 

aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos, trazendo ar limpo do exterior.  

 Quando em ambiente climatizado, a organização deve evitar a recirculação de ar e 

verificar a adequação das manutenções preventivas e corretivas.  

 Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser adaptados de modo 

que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável. 

 

15. Ações de Comunicação e Treinamentos: 
 

 Criação de manual com informações aos empregados sobre as medidas que eles podem 

tomar para se proteger de contaminação pelo SARS-CoV-2 no trabalho, inclusive quanto à 

conservação de máscara de uso profissional.  

 Realização de treinamentos constantes referentes ao tema COVID-19, especialmente 

com momento para diálogo com os seus trabalhadores (ex: políticas de redução da propagação 

do vírus; higiene geral; medidas de proteção coletiva disponíveis; sintomas, o que fazer se 

estiver doente, limpeza e desinfecção; distanciamento social; gerenciamento de estresse, entre 

outros). 

 Expedição de comunicações diárias referentes ao tema COVID-19. Comunicação do 

plano de contingência aos trabalhadores. 
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16. Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção 
 

 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização, 

acondicionamento e descarte dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros 

equipamentos de proteção utilizados na organização tendo em vista os riscos gerados pela 

COVID-19.  

 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e 

substituição das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, 

limitações de sua proteção contra a COVID-19, seguindo as orientações do fabricante, quando 

houver, e as recomendações pertinentes dos Ministérios da Economia e da Saúde.  

 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na 

Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção Individual e não substituem os EPI 

para proteção respiratória, quando indicado seu uso.  

 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu 

uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros 

trabalhadores ou público.  

 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada três horas 

de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.  

 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde.  Essas máscaras de tecido devem ser higienizadas pela 

organização, após cada jornada de trabalho, ou pelo trabalhador sob orientação da organização.  

 Os EPIs e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre 

trabalhadores durante as atividades.  

 Os EPIs e outros equipamentos de proteção que permitam higienização somente poderão 

ser reutilizados após a higienização.  

 Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no estabelecimento com a utilização 

de máscara de proteção.  

 Os trabalhadores que realizam atividades de limpeza em sanitários e áreas de vivências 

devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com as 

orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde. 
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17. Locais de refeição 
 

 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização.  

 Deve ser evitado o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, devem ser 

implementadas medidas de controle, tais como:  

a) higienização das mãos antes e depois de se servir;  

b) higienização ou troca frequentes de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como 

conchas, pegadores e colheres;  

c) instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço; 

d) utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.  

 

 A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, 

bancadas e cadeiras.  

 A organização deve promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro entre as 

pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta 

respiratória e que sejam evitadas conversas.  

 A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários no local de refeição, 

um por vez. 

 Devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros e 

farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros. 

 Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados (talheres e guardanapo de papel, 

embalados individualmente). 

 A empresa não possui refeitório, porém, as informações são pertinentes, pois possui 

local para refeição. 

 

18. Medidas para retomada das atividades  
 

Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou do próprio 

estabelecimento, decorrente da COVID-19 devem ser adotados os seguintes procedimentos 

antes do retorno das atividades:  

a) Assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste Anexo;  

b) Higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados;  
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c) Reforçar a comunicação aos trabalhadores; e 

d) Implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos 

confirmados, casos suspeitos e contatantes de casos confirmados da COVID-19. 

 

19. Medidas de caráter Implantados na empresa: 

 

19.1. Cronograma de Acompanhamento das Ações: 

 

Ação Execução 

Divulgar Protocolos de sintomatologia Diariamente  

Orientar todos os trabalhadores 
sobre a Prevenção e de contágio 

pelo COVID19 

Diariamente 

Fixar Protocolo, Orientar quanto a 
COVID19, via e-mail, ou através de 

grupos de WhatsApp 

Diariamente 

Verificar se a Vacinação de Influenza 
H1N1, dos colaboradores estão em 

dia 

Diariamente, Pincipalmente de 
Terceiros dentro da empresa 

Adotar procedimentos contínuos de 
higienização das mãos, com 

utilização de água e sabão em 
intervalos regulares. Caso não seja 

possível a lavagem das mãos, utilizar 
imediatamente sanitizante adequado 

para as mãos, como álcool 70%; 

Diariamente 

Distanciamento social  
 

Diariamente 

 

 
19.2. Check list dos locais e postos de trabalho Realizado diariamente: 
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19.3. Lista atualizada da equipe: 
 

 

19.4. Protocolos com Triagem e epidemiológico e controle de temperatura: 
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19.5. Protocolos com Triagem e epidemiológico e controle de temperatura dos colaboradores: 
 

 

19.6. Praticas de Higienização dos Locais de Trabalho: 
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19.7. Protocolos de prevenção na empresa: 
 

 

19.8. Distanciamento no local de trabalho, Fornecimento de EPI: 
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19.9. Verificação dos Ambientes de Trabalho: 
 

 

 

As orientações contida neste Plano de Contingenciamento, podem sofrer alterações 

conforme os decretos, estaduais ou municipais ou qualquer outras mudanças na empresa. 

Esclarecimentos:  

Todas essas medidas é uma forma de minimizar o Risco da Infecção, Mesmo com as 

medidas tomadas NÃO se afasta a possibilidade da Ocorrência da transmissão da COVID19. 
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20. Responsável 

 
Cabedelo / PB, 11 de agosto de 2021. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Dr. Carlos Eduardo S. Margarido 
Medico do Trabalho - Perito Judicial – Higienista 

Ocupacional 
CRM: 86326- CREMESP 20016/02 

 

 

_______________________________________________ 

Fábio Fernandes da Silva 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

CREA: 160169007-0 

 
 
 
 
 

 
______________________________________________ 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

 
 

 
 
 

Nome do Responsável: Gilmara Pereira Temóteo – CPF: 030.433.674-21 
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ANEXO VII – RELATÓRIO ANUAL 
 
 

 


