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Curso GRO PGR Presencial in Company - Formação de Especialistas 
Na prática, tudo o que você precisa saber sobre gestão de risco ocupacional! 

 

Objetivo: 

 

Apresentar as mudanças estruturais que ocorrerão na área da Saúde e Segurança Ocupacional no 

Brasil; vindo formar especialistas na gestão de riscos ocupacionais, capacitando-os para: 

 

▪ Compreender o novo cenário da área de SST, com as obrigações legais emanadas pela nova NR 

1-GRO; 

 

▪ Compreender as modificações implantadas nas NR 7, NR 9, NR 17 e NR 18, e seus impactos para 

as empresas, gestores, recursos humanos, jurídico, assessores em SST e profissionais da área de 

segurança e saúde (SESMT), da Empresa; 

 

▪ Conhecer estratégias para articular a NR 1-GRO, NR 7 e NR 9, com o conjunto das outras NRs 

Gerais, Especial e Setoriais, ou seja, Anexos 1, 2 e 3, destacando a NR 28 (Fiscalizações e 

Penalidades;  

 

▪ Reduzir custos, evitar possíveis ações judiciais, diminuir indenizações trabalhistas, otimização de 

treinamentos e estruturar um sistema de Gestão eficaz em SST.  

 

▪ Saber como levantar, avaliar, controlar e gerenciar os riscos ocupacionais nos ambientes de 

trabalho do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), e como sistematizar e alimentar o 

software de todo o GRO (Sistema de Gestão). 

  

Embasamento: 

 

O item 1.5 da nova NR 01 de 2020 inclui agora o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais alinhado 

com a ISO 45001 - Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e as empresas devem 

constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, estabelecendo as diretrizes e requisitos 

para este gerenciamento e as medidas de prevenção em SSO, bem como, o monitoramento e a análise 

crítica dos riscos ocupacionais, acidentes e potencial adoecimento dos trabalhadores, possibilitando 

ações para a promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. 
  

Conteúdo Programático: 
 

▪ Estudo da NR 1 item 1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; 

▪ Objetivos deste novo normativo; 

▪ Responsabilidades (1.5.3); 

▪ Processo de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Ocupacionais;  

▪ Macroprocessos x Documentos; 

▪ Referência e Premissas para a elaboração do GRO e construção do PGR (ISO 45001:2018 SGSST 

e ISO 31000:2018 Análise de Riscos / Gestão dos Riscos; 

▪ A implantação obrigatória da Política em SST pela Alta Direção da Empresa. Como elaborar? 

▪ Percepção de Riscos (1.5.3.3 alínea a) e como deve ser a participação dos trabalhadores; 

▪ Avaliação do Impacto (legislação e compliance); 
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▪ Ciclo PDCA (planejar, fazer, verificar e agir) - Melhoria Contínua e Resultados; 

▪ Matrizes de Risco, GUT, 5w2h, SWOT e outras ferramentas; 

▪ Investigação e Análise de Acidentes (metodologias); 

▪ Levantamento das condições de trabalho (NR 17 Ergonomia - nova redação); 

▪ Informatização do sistema (implantação e aplicabilidade do software, para integração de dados 

e requisitos; 

▪ Alterações relevantes: NR 7, 9 e 17 e outras classificadas como Gerais; 

▪ Gestão e a prática da medicina ocupacional na prática (epidemiologia)  

▪ Apresentação de ferramentas técnicas de identificação de perigos, avaliação, valoração e 

tratamento dos riscos; 

▪ Documentação do PGR, Inventários de Riscos e Plano de Ação; 

▪ Documentação GRO; 

▪ Medidas de Prevenção:  

▪ Implementação e Acompanhamento das Medidas de Prevenção, cronograma, formas de 

acompanhamento e aferição de resultados;  

▪ Desempenho das medidas de prevenção:  

a) a verificação da execução das ações planejadas;  

b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho e  

c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável;  

▪ Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores e o controle; Análise de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho; Investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;  

Preparação para Emergências/Respostas; Indicadores e Avaliação do Programa. 

Carga horária: 16 horas/aula 

 

Material didático: os materiais didáticos serão disponibilizados de forma eletrônica, em formato 

PDF, não sendo fornecido apostila impressa e/ou CD. 

 

Haverá dinâmicas de grupo e exercícios em sala de aula (como fazer e compreender). 

 

Inscrições: 

 
(11) 99320-8637 

 

augusto@js.srv.br e comercial@js.srv.br 
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