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Avaliação de Riscos à Saúde

Propósito

Evitar danos às pessoas no ambiente de 

trabalho. 

Aplicações:

▪ Projetos e aquisição

▪ Operações existentes

▪ Fim de operações/ fechamento

▪ Desinvestimento.
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Antecipar/ Reconhecer

perigos a saúde e efeitos nocivos

Avaliar risco potencial e

Classificá-lo de acordo com

a matriz de risco (RAM)

Os Controles e Medidas de

Recuperação estão adequados

para manter o risco ALARP?

Risco Alto ou MédioRisco Baixo

Sim

Não

Desenvolver e

implementar

Plano de Ação de

Remediação

Gerenciar para

melhoramento contínuo

Revisar

Documentar



Análise Preliminar de Risco Para Higiene Ocupacional - APRHO

Ferramenta utilizada para Identificação dos Perigos e Avaliação de Riscos.

Tem como objetivo estabelecer a caracterização das exposições através da pesquisa de:

▪ Grupo Homogêneo de Exposição – GHE

▪ Caracterização Básica
➢ Ambiente de trabalho

➢ Tarefas desenvolvidas

➢ Agentes Ambientais

➢ Medidas de Controle e Recuperação
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Grupo Homogêneo de Exposição - GHE

Grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante aos riscos.

O  resultado fornecido pela avaliação da exposição de alguns trabalhadores do 

grupo será representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo 

grupo.

▪ A “homogeneidade” refere-se a ser o grupo uma população estatística válida,

com possibilidade de ser descrita por uma distribuição estatística definida.

▪ Não quer dizer que todos terão a mesma exposição, mas sim a mesma chance ou

perfil de exposição
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Caracterização Básica
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Ambiente de trabalho

• Fluxogramas da unidade
• Processos principais, secundários

e complementares

Tarefas
• Identificar quais são as tarefas

descritas e realizadas
• Entrevistar a supervisão e os

trabalhadores
• Atenção com variações entre turnos, 

desvio de função

Agentes ambientais

• Identificar os agentes ambientais
presentes com potencial de risco
à saúde

Medidas de Controle e Recuperação

• Identificar e avaliar a eficiência
das medidas de controle e 
recuperação existentes

É a avaliação básica para determinar a composição dos Grupos Homogêneos de Exposição e engloba:



Modelo de APRHO
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Modelo de APRHO
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Medidas de Controle

A Hierarquia de Controle deve ser usada para reduzir os riscos ao nível ALARP.

Eliminação

Substituição (alternativas)

Engenharia (planta ou equipamento)

Procedimento

Equipamento de Proteção Individual

Tão baixo quanto razoavelmente
possível (ALARP)



Monitoramento de Rotina das Exposições
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Os resultados da APRHO, podem indicar a necessidade de elaborar um programa de monitoramento
ambiental.

Essas avaliações têm como objetivo:

• Confirmar o atendimento aos limites de exposição ocupacionais

• Verificar resultados de avaliações previamente obtidos

• Confirmar a eficácia das medidas de controle

• Alertar para alguma mudança do perfil de exposição
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