
 

Mapa de Risco (NR 5 CIPA)  
com o Advento do e-Social  

 
 

Informo para esclarecimento, pois são inúmeras dúvidas e perguntas que recebemos, sobre a 
elaboração do Mapa de Risco (NR 5 CIPA), com o advento do e-Social. 
 
Houve alteração conforme iremos apresentar. Veja após ler este Informativo o doc. anexo 
(exemplo apenas)! 
 
Deverá adequar aos riscos ocupacionais do eSocial ao Mapa de Riscos (NR 5 - CIPA item 5.16 
alínea a), o que irá facilitar muito, posteriormente, na elaboração de um inventário de riscos, para 
propor controles preventivos e mitigadores (redução ao máximo das consequências), pelos 
membros da CIPA e do SESMT, ou seja, na próxima revisão do Mapa de Riscos os agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes (mecânicos) deverão estar contemplados, 
conforme estão listados e codificados no  Manual Tabela 21 do eSocial, ou seja, Manual de 
Orientação do eSocial - Versão 2.1 (MOS 2.1) Anexo III.  
 
Eventos no eSocial voltados especificamente para a área de Segurança e Saúde no Trabalho e o 
Mapa de Riscos na eSocial: (Tabela de Ambientes de Trabalho); (Comunicação de Acidente de 
Trabalho); (Monitoramento da Saúde do Trabalhador); (Afastamento temporário por doença por 
exemplo); (Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco); (Insalubridade, Periculosidade 
e Aposentadoria Especial).  
 
Tomem cuidado  também, do ponto de vista técnico e legal, na elaboração ou na atualização dos 
programas oficiais, tais como: PPRA, PCMSO e outros. Laudos, idem!  
 
Os Eventos do e-Social citados e ligados mais diretamente à Segurança e Saúde no Trabalho e os 
demais previstos no Manual do e-Social (MOS 2.1), também serão utilizados de forma integrada na 
análise das condições de trabalho. 
 

Abraços e colocamo-nos à disposição para assessorá-los! 
Visite o nosso site, lá encontrarão outras informações e reportagens: www.js.srv.br  
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