
INFORMATIVO SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

Participa +Brasil  

Tomada pública de subsídios para revisão de Anexos sobre agentes químicos e elaboração de Anexo sobre 

cancerígenos, com impacto nas NRs 9 e 15 

Foi publicado no DOU de 30/12/2020 a tomada pública de subsídios de algumas NRs, incluindo a questão dos 

químicos/cancerígenos https://www.gov.br/participamaisbrasil/anexos-nr9-nr15 

Parte interessada: Empregadores, Trabalhadores, Governo, Profissionais de segurança e saúde no trabalho, 

Inspeção do trabalho, Sindicatos e demais entidades representativas. 

 O objetivo da tomada é coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios relacionados à 

revisão de anexos sobre agentes químicos e elaboração de anexo sobre cancerígenos, com impacto na NR 09 

e na NR 15.  

Trata-se de um questionário, com perguntas abertas que permitirá identificar os possíveis problemas 

regulatórios, as alternativas existentes e suas repercussões, a fim de subsidiar os trabalhos de revisão. 

É uma etapa prévia à Análise de Impacto Regulatório - AIR. Ou seja, não é uma consulta para coletar sugestões 

sobre a redação de itens e subitens específicos da NR. 

Ao final da consulta, tais informações serão repassadas à equipe de governo, para ajudar na elaboração da 

AIR.  

Nota do ME - Secretaria de Trabalho: 

Em razão da publicação da Portaria SEPRT n° 6.730, de 09 de março de 2020, que alterou a Norma 

Regulamentadora nº 01 (NR-01), cuja nova redação abrange não somente as Disposições Gerais para 

aplicação das demais Normas Regulamentadoras em segurança e saúde no trabalho, mas também os 

parâmetros para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais pelo empregador, faz-se necessário considerar o 

novo conteúdo dessa norma, que se caracteriza como norma geral e estruturante de todas as demais, quando 

da elaboração de novos textos de normas regulamentadoras a serem expedidos. 

Ademais, há que se considerar ainda a revisão de outras normas também classificadas como gerais, quais 

sejam, a Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07) e, de modo especial, a parte principal da Norma 

Regulamentadora nº 09 (NR-09), cujas redações foram alteradas, respectivamente, pelas Portarias SEPRT nº 

6.734, de 09 de março de 2020, e nº 6.735, de 10 de março de 2020. A partir dessa revisão da NR-09, passa 

a ser definido que as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente 

físico, químico e biológico são estabelecidas nos seus Anexos, decorrendo daí a necessidade da criação de 

Anexo destinado a abordar os agentes químicos (cancerígenos). 

Outro aspecto a ser observado neste processo de elaboração de anexos de normas regulamentadoras diz 

respeito à adequação dos textos normativos à estruturação prevista na Portaria SIT nº 787, de 27 de 

novembro de 2018. 

“Desejamos a todos e todas Feliz Ano Novo com muita paz, amor, prosperidade, felicidades e sabedoria!” 
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