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1 – INTRODUÇÃO 

Conforme o CONTRATO N°: 61/2017; PROCESSO N° 102/2017; PREGÃO 
PRESENCIAL N° 42/2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE NIOAQUE, CNPJ 
03.073.699/0001-08, representada pelo Prefeito Municipal VALDIR COUTO SOUZA 
JÚNIOR e a empresa V. S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI ME, 
CNPJ 23.429.785/0001-18, representada pelo Engenheiro Agrônomo VICTOR 
SUZINI DE PAULA, apresentamos aqui os resultados conclusivos dos LAUDOS 
PERICIAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE elaborados pelo Engenheiro 
de Segurança do Trabalho CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA, CREA 
MG 83111/D e Visto CREA MS, para os cargos existentes em cada um dos 
estabelecimentos públicos municipais de Nioaque MS. 

 

Em função da extensão desse trabalho, os laudos serão entregues em 4 
(quatro) volumes a saber: 

 

VOLUME 1 – Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação: [1) Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 2) Biblioteca do SESI; 3) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Extensão Mundo Encantado; 4) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Polo (Prédio Rita Lopes Andréa); 5) Escola 
Municipal Dr José Garcia Netto – Colônia Palmeiras; 6) Escola Municipal Guilherme 
Corrêa da Silva; 7) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Antônio 
Olívio; 8) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Praça dos Heróis; 
9) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Extensão Leôncio Marques – Aldeia 
Cabeceira; 10) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Polo – Aldeia Água 
Branca; 11) Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza (Escola Municipal 
Indígena 31 de Março) - Aldeia Brejão; 12) Escola Municipal Noé Nogueira – Extensão 
Boa Esperança; 13) Escola Municipal Noé Nogueira – Polo - Colônia Conceição; 14) 
Escola Municipal 3 de Dezembro – Assentamento Uirapuru; 15) Escola Municipal 3 de 
Dezembro – Assentamento Uirapuru]. 

 

VOLUME 2 – Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços 
Urbanos: [1) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural; 2) 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos]. 

 

VOLUME 3 – Paço Municipal & Assistência Social: [1) Paço Municipal 
(Gabinete do Prefeito e Anexos; Secretaria de Finanças e Anexos; Secretaria de 
Governo e Anexos); 2) Casa Abrigo de Nioaque; 3) Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS Ilda Gonçalves Macedo; 4) Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social - CREAS; 5) Conselho Tutelar; 6) Secretaria 
Municipal de Assistência Social]. 

 

VOLUME 4 – Saúde: [1) ESF Colônia Conceição; 2) ESF Colônia Nova (UBS 
Maria Olinda Oliveira); 3) ESF Colônia Palmeiras; 4) ESF Uirapuru; 5) ESF Urbano I 
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– Jonas Pedro da Silva; 6) ESF Urbano II – Antônio Coronel; 7) Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (NASF); 8) Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativo); 
9) Unidade Mista Aroldo Lima Couto; 10) Vigilância Epidemiológica e 11) Vigilância 
Sanitária].  

2 – OBJETIVO 

Apresentar os resultados conclusivos dos laudos acerca dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade com base nas legislações nacional e municipal, 
conforme avaliações qualitativas e quantitativas realizadas das condições ambientais 
de trabalho para cada um dos cargos existentes nos estabelecimentos acima 
identificados nos volumes de 1 a 4:  
 VOLUME 1: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação. 
 VOLUME 2: Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços Urbanos. 
 VOLUME 3: Paço Municipal & Assistência Social. 
 VOLUME 4: Saúde. 

 

Este é o VOLUME 4 para laudos de insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial dos cargos existentes nos órgãos públicos pertencentes à 
Saúde: [1) ESF Colônia Conceição; 2) ESF Colônia Nova (UBS Maria Olinda Oliveira); 
3) ESF Colônia Palmeiras; 4) ESF Uirapuru; 5) ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva; 
6) ESF Urbano II – Antônio Coronel; 7) Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 
8) Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativo); 9) Unidade Mista Aroldo 
Lima Couto; 10) Vigilância Epidemiológica e 11) Vigilância Sanitária].. 

3 – PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 

NOME: 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° Agrícola; Eng° Ambiental e Eng° de Segurança do Trabalho 
CREA/MG: 83.111/D – Visto/MS: 12.513 

ART CREA MS: 1320180000829 
Contatos: 9.9254-129 – chenriqueeng@hotmail.com 

4 - SÍNTESE DA INSALUBRIDADE; PERICULOSIDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO VOLUME 4 (SAÚDE). 

Nesta seção, é apresentado um resumo da caracterização ou não de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial para cada um dos cargos 
lotados nos Estabelecimentos da Saúde (Volume 4) de um total de 4 volumes. 

mailto:chenriqueeng@hotmail.com
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Para cada uma das planilhas a seguir, serão utilizadas as legendas: I 

(Insalubridade de 20% ou 40%); P (Periculosidade nula ou de 30%); AE 
(Aposentadoria Especial); OB (Observação) e PAG (Página). 

4.1 – ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo (Recepcionista) 20% Não Sim 1 25 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não  31 

Auxiliar de Consultório Dentário 20% Não Sim  38 

Auxiliar de Serviços de Saúde 20% Não Sim 2 47 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  53 

Enfermeiro 20% Não Sim  61 

Médico 20% Não Sim  67 

Motorista 20% Não Sim 3 73 

Odontólogo 20% Não Sim  80 

Psicólogo 20% Não Sim  89 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  95 

Zelador 20% Não Sim  101 

OB: 
1 – Exercia a mesma função de um Recepcionista e executava os demais serviços administrativos da 
unidade. 
2 – Exercia a mesma função de um Técnico de Enfermagem. 
3 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 

4.2 – ESF COLÔNIA NOVA (UBS MARIA OLINDA OLIVEIRA) 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não 1 109 

Auxiliar de Consultório Dentário 20% Não Sim  116 

Auxiliar de Serviços de Saúde 20% Não Sim 2 125 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  131 

Enfermeiro 20% Não Sim  140 

Médico 20% Não Sim  146 

Motorista 20% Não Sim 3 152 

Odontólogo 20% Não Sim  159 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  168 
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OB: 
1 – Segundo informações obtidas durante os levantamentos, estes colaboradores, em caso de 
necessidade, poderão auxiliar no atendimento local da unidade de saúde. Uma vez por semana, realiza 
reuniões de duas horas, no máximo, na unidade. A maior parte dos serviços ocorre em áreas externas 
à unidade. Assim, o contato deste colaborador com pacientes dentro da unidade é classificado como 
eventual e intermitente e não permanente, daí, não caracterizar a insalubridade. 
2 – A servidora (Anunciada Maria dos Santos) do setor exercia por vezes o papel de Técnica de 
Enfermagem e por vezes o de Recepcionista dentro da unidade estando em ambas as funções em 
contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia esterilização. 
3 – Uma parte da equipe de trabalho (Auxiliar de Consultório Dentário, Enfermeiro, Médico, Motorista, 
Odontólogo e Técnico de Enfermagem) labora nas unidades ESF Colônia Nova (2ª, 4ª e 6ª) e ESF 
Palmeira (3a e 5ª), 
4 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 

4.3 – ESF COLÔNIA PALMEIRA 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não 1 174 

Auxiliar de Consultório Dentário 20% Não Sim  181 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  190 

Enfermeiro 20% Não Sim  198 

Médico 20% Não Sim  204 

Motorista 20% Não Sim 2 210 

Odontólogo 20% Não Sim  217 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  226 

OB: 
1 – Duas vezes por semana (3ª e 5ª feiras), os agentes comunitários deste Estabelecimento auxiliam 
a equipe de trabalho no atendimento da comunidade local. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde 
é quase todo desenvolvido externamente à Unidade de Saúde. Levando-se em conta uma jornada 
semanal de trabalho, esta é uma situação de contato intermitente e não de contato permanente com 
pacientes, daí, não caracterizar a insalubridade. 
2 – Uma parte da equipe de trabalho (Auxiliar de Consultório Dentário, Enfermeiro, Médico, Motorista, 
Odontólogo e Técnico de Enfermagem) labora nas unidades ESF Colônia Nova (2ª, 4ª e 6ª) e ESF 
Palmeira (3a e 5ª). 
3 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 
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4.4 – ESF UIRAPURU 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não 1 232 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  239 

Enfermeiro 20% Não Sim  247 

Médico 20% Não Sim  253 

Motorista 20% Não Sim  259 

Odontólogo 20% Não Sim  266 

Recepcionista 20% Não Sim  275 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  281 

Zelador 20% Não Sim  287 

Zelador (Auxiliar de Consultório Dentário) 20% Não Sim 2 295 

OB: 
1 – O trabalho do Agente Comunitário de Saúde é desenvolvido quase todo em área externa a unidade 
de saúde, daí, não ser caracterizada a insalubridade. 
2 – Uma das Zeladoras (Elaine Ovelar Romero) laborava como Auxiliar de Consultório Dentário e não 
como Zeladora que é o Cargo de concurso. 
3 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 

4.5 – ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não  304 

Agente Comunitário de Saúde (Recepcionista) 20% Não Sim 1 311 

Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de Consultório Dentário) 20% Não Sim 2 317 

Enfermeiro 20% Não Sim  326 

Médico 20% Não Sim  332 

Motorista 20% Não Sim  338 

Odontólogo 20% Não Sim  345 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  354 

Zelador 20% Não Sim  360 

OB: 
1 – A Agente Comunitária de Saúde (Geiseane da Silva Lima) estava adaptada na função de 
Recepcionista, estando em contato permanente com pacientes dentro da Unidade de Saúde, o que 
caracteriza insalubridade em grau médio. 
2 – A Auxiliar de Serviços Gerais (Ramona Eronildes de Souza Romero) exercia a função de Auxiliar 
de Consultório Dentário. O grau de insalubridade do Auxiliar de Serviços Gerais e do Auxiliar de 
Consultório Dentário é o mesmo (20%). Caso algum colaborador venha a exercer o cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, consultar o laudo elaborado para Zelador para caracterização da insalubridade, 
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porque ambos (Auxiliar de Serviços Gerais e Zelador) na unidade executam as mesmas atividades e 
estão sujeitos aos mesmos agentes insalubres. 
3 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 

4.6 – ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo (Recepcionista) 20% Não Sim 1 368 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não  374 

Auxiliar de Consultório Dentário 20% Não Sim  381 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  390 

Enfermeiro 20% Não Sim  398 

Médico 20% Não Sim  404 

Motorista 20% Não Sim  410 

Odontólogo 20% Não Sim  417 

Técnico em Enfermagem 20% Não Sim  426 

Zelador 20% Não Sim  432 

OB: 
1 – A Agente Administrativa labora na recepção em contato permanente com pacientes, daí, 
caracterizar insalubridade em grau médio (20%). 
2 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 

4.7 – NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) 

CARGO I P AE OB PÁG 

Bioquímico 20% Não Sim  440 

Fisioterapeuta 20% Não Sim  447 

Nutricionista 20% Não Sim  453 

Professor Graduação (Educador Físico) 20% Não Sim  459 

Psicólogo 20% Não Sim  466 

OB: 
1 – Caso este colaborador também exerça suas atividades de modo permanente em um outro 
Estabelecimento, considerar o laudo para o cargo ocupado no local. 
2 – NÃO É POSSÍVEL a neutralização da insalubridade para nenhum dos cargos acima 
caracterizados como insalubres mesmo que medidas administrativas, de proteção coletiva e/ou 
individual sejam devidamente implantadas. 
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4.8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVO) 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo Não Não Não  472 

Agente Comunitário de Saúde Não Não Não 1 477 

Assistente Administrativo Não Não Não  481 

Assistente Administrativo (Secretário Executivo do Conselho) Não Não Não 2 485 

Assistente Social Não Não Não  490 

Auxiliar de Serviços de Saúde Não Não Não  495 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não  499 

Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de RH da Sec. de Saúde) Não Não Não 3 505 

Auxiliar de Serviços Gerais (Digitadora) Não Não Não 4 509 

Chefe de Agendamento e Consultas Não Não Não  513 

Enfermeiro Não Não Não 5 517 

Motorista (Diretor de Transporte) Não Não Não 6 522 

Odontólogo (Coordenador de Saúde Bucal) Não Não Não 7 527 

Secretário Municipal Não Não Não  532 

Zelador Não Não Não  537 

OB: 
1 – A Agente Comunitária de Saúde (Luciana Gregório da Silva) exercendo função administrativa 
(Digitadora) na Gestão Administrativa não faz jus ao adicional de insalubridade. Este raciocínio é válido 
para todos os cargos administrativos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Gestão 
Administrativa). 
2 – O Assistente Administrativo (Paulo Roberto Miguel) exercendo função administrativa (Secretário 
Executivo do Conselho Municipal de Saúde) na Gestão Administrativa não faz jus ao adicional de 
insalubridade. Este raciocínio é válido para todos os cargos administrativos lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde (Gestão Administrativa). 
3 – A Auxiliar de Serviços Gerais (Cristiane Carvalho Miranda) exercendo função administrativa 
(Auxiliar de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde) na Gestão Administrativa não faz jus ao 
adicional de insalubridade. Este raciocínio é válido para todos os cargos administrativos lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa). 
4 – A Auxiliar de Serviços Gerais (Leidiane Alem Gomes) exercendo função administrativa (Digitador) 
na Gestão Administrativa não faz jus ao adicional de insalubridade. Este raciocínio é válido para todos 
os cargos administrativos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa). 
5 – A Enfermeira (Lidiane do Nascimento Souza) exercendo função administrativa (Coordenação 
Atenção Básica) na Gestão Administrativa não faz jus ao adicional de insalubridade. Este raciocínio é 
válido para todos os cargos administrativos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Gestão 
Administrativa). 
6 – O Motorista (Tadeu Gauna da Silva) exercendo função administrativa (Diretor de Transporte) na 
Gestão Administrativa não faz jus ao adicional de insalubridade. Este raciocínio é válido para todos os 
cargos administrativos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa). 
7 – O Odontólogo exercendo função administrativa (Coordenador de Saúde Bucal) na Gestão 
Administrativa não faz jus ao adicional de insalubridade. Seu contato com pacientes, quando e se 
ocorre, é classificado como eventual ou intermitente. Este raciocínio é válido para todos os cargos 
administrativos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa). 
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8 – Mesmo havendo o acesso de pessoas portadoras de algum problema de saúde na Secretaria 
Municipal de Saúde (Gestão Administrativo), o Estabelecimento não é destinado aos cuidados da 
saúde humana (condição necessária para caracterização da insalubridade), tais como: Unidade Mista 
de Saúde e ESFs. E mesmo para aqueles colaboradores que, eventualmente ou de modo intermitente, 
prestam serviço na Unidade Mista de Saúde e nos ESFs, não existe o contato permanente com 
pacientes nestes locais, não ficando caracterizada a insalubridade. 

4.9 – UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo (Recepção) 20% Não Sim 1 543 

Agente Administrativo (Sala do faturamento) Não Não Não 2 549 

Agente Administrativo – Escola (Recepção) 20% Não Sim 1 555 

Agente Comunitário de Saúde (Fisioterapia) 20% Não Sim 3 561 

Agente Comunitário de Saúde (Triagem) 20% Não Sim 3 567 

Assistente Administrativo 20% Não Sim 1 573 

Auxiliar de Enfermagem 20% Não Sim  579 

Auxiliar de Serviços de Saúde 20% Não Sim  587 

Auxiliar de Serviços Gerais 20% Não Sim  595 

Auxiliar de Serviços Gerais (Recepção) 20% Não Sim 4 604 

Bioquímico 20% Não Sim  610 

Cozinheira ou Merendeira e Copeira Não Não Não 5 617 

Diretor de Departamento (Diretora Hospitalar) 20% Não Sim 6 624 

Diretor de Departamento (Serviço Social) 20% Não Sim 6 632 

Enfermeiro 20% Não Sim  638 

Farmacêutico 20% Não Sim  646 

Fisioterapeuta 20% Não Sim  652 

Fonoaudiólogo 20% Não Sim  658 

Gari 20% Não Sim 7 664 

Médico 20% Não Sim  673 

Motorista 20% Não Sim  680 

Nutricionista (Equipe do NASF) 20% Não Sim 8 687 

Oficial de Manutenção 20% Não Sim  694 

Psicólogo 20% Não Sim  703 

Professor Graduação (Equipe do NASF) 20% Não Sim 8 709 

Recepcionista 20% Não Sim  716 

Técnico em Enfermagem (Geral) 20% Não Sim  722 
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Técnico em Enfermagem (Laboratório) 20% Não Sim  730 

Técnico em Laboratório 20% Não Sim  737 

Técnico em Raios X (setor de raios X desativado) 20% 30% Sim 9 744 

Trabalhador Braçal 20% Não Sim  752 

Vigia 20% Não Sim 10 761 

OB: 
1 – Os Agentes Administrativos como Marcelo Paulo de Oliveira e demais funcionários lotados em 
outros cargos na Recepção deste Estabelecimento têm contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%). 
2 – Os Agentes Administrativos como Márcia Cabral Lopes e Renata Abrão Ifran e demais funcionários 
lotados em outros cargos na Sala de Faturamento deste Estabelecimento têm contato eventual ou 
intermitente e não permanente com pacientes não ficando caracterizada a insalubridade. 
3 – Agentes Comunitários de Saúde atuando em função readaptada neste Estabelecimento como 
Técnica de Enfermagem (Célia Maria Pereira dos Santos por exemplo) na triagem e recepção ou na 
Fisioterapia (caso do Abrão Soares de Farias, por exemplo) têm contato permanente com pacientes 
ou com objetos de seu uso, ficando caracterizada a insalubridade. 
4 – Na recepção (caso da Tomasia Romero). 
5 – Calor dentro dos limites de tolerância da NR 15. Contato apenas eventual com pacientes. 
6 – Fazia o papel de Diretora do Hospital, triagem, recepção e os serviços de Central de Material e 
Esterilização (caso da Nereide na época dos levantamentos) ou Social (caso da Ramona Regina) na 
época dos levantamentos ambientais. 
7 – Não está dentro de sua função original em contato permanente com lixo urbano que motivava o 
adicional em grau máximo (40%). Dessa forma, a insalubridade é em grau médio (20%). 
8 – Os servidores nos cargos de Nutricionista e de Professor de Graduação (Educador Físico) faziam 
parte da equipe do NASF. 
9 – Na data dos levantamentos ambientais, a Sala de Raios X não se encontrava em funcionamento. 
Logo, não fica caracterizada a insalubridade em grau máximo e sim em grau médio, devido ao contato 
permanente com pacientes. Também, não ficou caracterizada a periculosidade. Em caso de 
funcionamento do Setor de Raios X, fica caracterizada a insalubridade em grau máximo (40%) e a 
periculosidade (30%), lembrando que o funcionário não poderá receber os dois adicionais 
cumulativamente, devendo o próprio colaborador optar por um dos dois. 
10 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. Daí não ter sido caracterizada a periculosidade. É insalubre porque está em 
contato permanente com pacientes, seja, auxiliando estes na chegada a unidade hospitalar, seja, 
encaminhando estes aos setores ou profissionais responsáveis pelo atendimento. 

4.10 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente de Combate a Endemias 20% Não Sim  767 

Auxiliar de Serviços de Saúde 20% Não Sim 1 774 

OB: 
1 – Na data dos levantamentos, a Auxiliar de Serviços de Saúde (Célia Correa de Melo) exercia a 
função de Coordenadora do Setor de Endemias e também exercia o papel de Agente de Endemias. 
2 – A insalubridade pode ser neutralizada desde que medidas administrativas de proteção 
individual (uso de EPIs) sejam devidamente implantadas. Ver detalhes nos laudos elaborados 
para os cargos do setor. 

 



 
 
 

15 
4.11 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Fiscal de Vigilância Sanitária Não Não Não  781 

Coordenador da Vigilância Sanitária Não Não Não  787 

Médico Veterinário Não Não Não  793 

Vigia Não Não Não 1 799 

OB: 
1 – O Vigia Edson da Paz Santos exercia a função de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária e não de 
Vigia. 
2 – A exposição aos agentes insalubres biológicos, quando ocorre, se dá de modo eventual e 
intermitente, sendo bastante variável de acordo com a demanda de trabalho. Por ser esta exposição 
eventual e intermitente, não havendo exposição permanente, contínua e prolongada aos agentes 
insalubres, não foi caracterizada a insalubridade para os cargos acima mencionados. 
3 – Embora a insalubridade não tenha sido caracterizada para os colaboradores do setor, 
medidas administrativas, de proteção coletiva e individual deveriam ser devidamente 
implantadas em função de exposição a ruído, exposição solar, a agentes químicos e 
biológicos, agentes ergonômicos e agentes de acidentes. Ver detalhes nos laudos elaborados 
para os cargos do setor. 

5 – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL. 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial dos cargos existentes nos Estabelecimentos 
acima relacionados foi justificada conforme laudos periciais específicos em acordo 
com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR 15 e NR 16 (para 
insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal N° 2141/2003 e do 
Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 

 

De acordo com o item 16.2 da NR 16, o exercício de trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da empresa 

 

A NR 15 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações insalubres: 

 

• Desenvolvem-se acima dos limites de tolerância dos anexos 1 (ruído 
contínuo ou intermitente), 2 (ruído de impacto), 3 (calor), 4 (revogado), 5 (radiações 
ionizantes), 8 (vibração), 11 (agentes químicos caracterizados por limites de 
tolerância) e 12 (poeiras minerais). 

 

• São mencionados nos anexos 6 (trabalhos sob condições hiperbáricas), 
13 (agentes químicos sem limites de tolerância) e 14 (agentes biológicos). 
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• São comprovadas por meio de laudo de inspeção nos locais de trabalho, 

constantes dos anexos 7 (radiações não ionizantes), 9 (frio) e 10 (umidade). 
 

De acordo com o artigo 193 da CLT em redação dada pela Lei n° 12.740/2012, 
são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: I – Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II – roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial. 

 

A NR 16 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações periculosas: 

 

• Exposição permanente com explosivos ou inflamáveis em condições de 
risco acentuado (Artigo 193 da CLT e Anexos 1 e 2 da NR-16 da Portaria n.º 3.214 de 
08/06/1978). 
 

• Atividades no setor de energia elétrica sob condições de periculosidade 
[Lei n.º 12.740 de 08/12/2012; Dec n.º 93.412 de 14/10/1986 e Art 193 da CLT (Dec-
lei n.° 5.452 de 01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014)]. (A) 
 

• Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial (Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013) (B). 
 

• Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou 
substâncias radioativas (Portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 04/04/2003 
e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela Portaria n.° 
518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015). (C). 
 

• Atividades de trabalhador em motocicleta (Anexo 5 da NR-16 aprovado 
pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014). (D) 
 

A Lei n.o 11.901 de 12/01/2009, incluiu como atividades periculosas aquelas 
desenvolvidas na profissão de Bombeiro Civil. 
 

O Artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei n.o 12.740/2012 considerou 
que para caracterização da Periculosidade por inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica; e roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial, estas atividades devem implicar em risco 
acentuado para o trabalhador em função de sua exposição permanente aos mesmos. 
 

Observação (A): O Anexo 4 da NR 16, estabelece que o trabalho intermitente é 
equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de 
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periculosidade nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, 
assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina: 
 

Observação (B): A portaria n° 1885 de 02/12/2013 publicada em D.O.U de 03/12/2013 
– Seção 1 – Pág 102 aprovou o anexo 3 (Atividades ou operações perigosas com 
exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial da Norma Regulamentadora NR-16 (Atividades 
e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades ou operações que exponham os profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 
consideradas perigosas. 

 

2) São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os 
trabalhadores que atendem uma das seguintes condições: 
 

2.1) Empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 
segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, 
devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 
7102/1983 e suas alterações posteriores. 

 

2.2) Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 
bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta 
 

3) As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras 
espécies de violência física, desde que atendidas uma das condições do item 2 acima, 
são as constantes: vigilância patrimonial, Segurança de Eventos, Segurança nos 
transportes coletivos; Segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta 
armada, segurança pessoal, supervisão/fiscalização operacional, 
telemonitoramento/telecontrole: 
 

Observação (C): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU de 
08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 04 
de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (C), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
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é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X tipo 
arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador do 
município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 
 

Observação (D): A Portaria do Ministério do Trabalho n.º 1.565, de 13/10/2014, 
publicada em DOU de 14/10/2014 aprovou o anexo 5 (Atividades perigosas em 
motocicleta) da NR-16 (Atividades e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no 
deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 

 

2) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

2.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

2.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

2.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

2.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, 
assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido 

 

3) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

3.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

3.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

3.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

3.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido. 
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Observação (E): A Portaria MTE n.º 1.565, de 13 de outubro de 2014, citada em (D): 
foi suspensa pela Portaria MTE n.° 1.930, de 16 de dezembro de 2014 publicada no 
DOU de 17/12/2014. A Portaria MTE n.° 5 de 07 de janeiro de 2015 suspendeu os 
efeitos da Portaria 1.565 de 13/10/2014 e revogou a Portaria 1.930 de 16/12/2014 em 
relação aos associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas Não Alcoólicas – ABIR e aos confederados da Confederação Nacional das 
Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição – CONFENAR. 
 

O artigo 74 da Lei Municipal N° 2141/2003 (que dispõe o Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis, das autarquias e das fundações públicas do Município de 
Nioaque – Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências), de 20/11/2003, 
estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O artigo 76 desta 
mesma lei fixou que na concessão dos adicionais de atividades penosas, de 
insalubridade e de periculosidade, serão observados os percentuais de 20%, 30% e 
40%, de acordo com o laudo circunstanciado, elaborado pelo profissional competente, 
tendo como parâmetro, o valor de referência do município. Embora a NR 15 do 
Ministério do Trabalho reconheça também a insalubridade em grau mínimo 
(percentual de 10%) o que não é previsto em legislação municipal, tal situação 
(insalubridade em grau mínimo – 10% do adicional) não foi verificada durante os 
levantamentos ambientais do município, tendo sido observados apenas os adicionais 
de 20% ou 40%. O parágrafo único do artigo 76 desta mesma legislação afirma que o 
adicional de insalubridade por trabalho em Raio X ou substâncias radioativas 
corresponderá a 40% do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma de 
legislação pertinente. A Lei Federal N° 7394 de 29/10/1985 estabelece que o salário 
o salário mínimo profissional dos técnicos em radiologia será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% 
(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. Veja que a Lei Federal 
7394/1985 cita apenas os técnicos em radiologia, não se aplicando aos demais 
profissionais que tenham exposição ao raio X, como, por exemplo, os odontólogos e 
seus auxiliares, não ficando caracterizado o adicional de 40%. 

 

Para caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos nos laudos 
entregues ao município, tornou-se imperativo definir as situações de eventualidade, 
intermitência ou natureza contínua. Saliba. Tuffi Messias (2013) citou a Portaria n° 
3.311/1989 revogada pela Portaria n° 546 de 11/03/2010 que diferenciava as 
situações de eventualidade, intermitência e natureza contínua. Segundo este Autor, a 
administração pode revogar seus atos por conveniência e oportunidade, no entanto, 
isso não retira o conteúdo técnico da norma e recomenda que o Perito pode continuar 
a se orientar pela Portaria n° 3.311/89, pois, sua revogação não ocorreu por motivos 
técnicos. Conforme noticiado na Revista Proteção, a revogação dessa Portaria 
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provocou reações dos profissionais da área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
os quais defendem a elaboração de norma técnica sobre a metodologia de avaliação 
de insalubridade e periculosidade. Sempre defendemos que a primeira medida é 
alterar as normas, no entanto, a inércia do órgão competente do MTE faz com que 
essas fiquem cada vez mais defasadas. A Portaria n° 3.311/1989 esclarece que a 
análise do tempo de exposição ao risco traduz a quantidade de exposições em tempo 
(horas, minutos, segundos), a determinado risco ocupacional sem proteção, 
multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de 
trabalho. Assim, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a 
radiação ionizante, e esta exposição se repetir 5 ou 6 vezes durante a jornada de 
trabalho, então seu tempo de exposição será de 25 ou 30 minutos (até 6,25% do total 
da jornada de trabalho), o que traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, 
ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 
vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 min/dia (até 83,34% do total 
da jornada de trabalho), de trabalho, o que caracteriza uma situação de intermitência. 
Se ainda, a exposição se processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem 
interrupção, diz-se que a exposição é de natureza contínua (acima de 83,34% do total 
da jornada de trabalho). Saliba. Tuffi Messias (2013), ainda lembra que outro aspecto 
importante a ser lembrado é a ocorrência da exposição permanente a determinado 
agente somente em um dia da semana, ou seja, há uma intermitência semanal. 

 

O item 16.2.1 da NR 16 esclarece que o empregado poderá optar pelo adicional 
de insalubridade que porventura lhe seja devido e de acordo com o § 1° do artigo 74 
da Lei Municipal N° 2141/2003, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade 
e de periculosidade deverá optar por um deles. Ou seja, não poderá receber os dois 
adicionais (insalubridade e periculosidade) cumulativamente. 

 

De acordo com subitem 15.4.1 da norma NR 15 do MTE, a insalubridade poderá 
ser passível de neutralização com a adoção de medidas de ordem geral que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização 
de equipamentos de proteção individual. Da mesma, o § 2° do artigo 74 da Lei 
Municipal N° 2141/2003, de 20/11/2003, esclarece que o direito ao adicional de 
insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa a sua concessão. No parágrafo único do artigo 75 desta lei 
municipal, a servidora ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em 
local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 

 

Conforme exposto no parágrafo anterior, fica clara a descaracterização 
temporária ou permanente da insalubridade e periculosidade, em alguns casos, como, 
por exemplo: 

 

1) Férias, licenças maternidade e médica e afastamentos temporários 
por outros motivos: se o funcionário ou servidor se encontra afastado de suas 
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atribuições de cargo durante o período por qualquer um desses motivos não estando 
a disposição do Empregador, não existe exposição ao agente insalubre ou periculoso, 
não sendo, portanto, devido um desses adicionais, durante este período. Com a volta 
ao trabalho em condições insalubres ou periculosas, o adicional devido, volta a ser 
justificado. Por exemplo, o Gari do caminhão de lixo da Secretaria de Obras recebe 
insalubridade de 40% no exercício de seu cargo. Se ele entra de férias, então, durante 
o período de gozo dessas férias, ele não irá receber este adicional, uma vez que não 
existe exposição ao agente insalubre. No retorno ao trabalho, este adicional volta a 
ser pago. 

 

2) Local de trabalho não insalubre e/ou não periculoso: Se o 
funcionário ou servidor que recebia insalubridade ou periculosidade por laborar em 
local insalubre ou periculoso no exercício de seu cargo e passa a laborar em outro 
local não insalubre ou não perigoso, este perde direito ao adicional de insalubridade, 
enquanto estiver afastado de suas atribuições do local de origem. Por exemplo, 
Enfermeiro do Hospital recebe insalubridade por trabalhar naquele local. Então, ela 
passa a laborar na Secretaria Municipal de Saúde ou outra repartição pública sem 
insalubridade neste mesmo cargo ou em cargo de confiança. Nesta nova situação, ele 
deverá ficar sem o adicional de insalubridade. Porém, se retornar a função anterior, 
em local de trabalho insalubre, este volta a receber o adicional devido. Um outro 
exemplo: o servidor recebe insalubridade de 40 % por trabalhar como Gari no 
caminhão de lixo. Por motivo de função readaptada, por exemplo, trabalhando agora 
no Hospital, onde se paga 20%, este colaborador, passará a receber 20% por 
trabalhar em nova função, onde se paga 20% e não mais os 40%, porque o agente 
insalubre mudou. 
 

Para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial a mesma 
deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, de 17/12/2002 
e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. Conforme colocado por Saliba, T.M 
(2013), a Súmula n° 198 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia 
caracterizar a atividade como insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria 
especial, mesmo que a atividade não conste do regulamento previdenciário. 
 

Como informado, os laudos foram elaborados para o exercício do cargo em 
cada um dos estabelecimentos municipais. O Município, ao determinar pela aplicação 
ou não do adicional devido, deverá consultar o laudo pericial para cada um dos cargos 
existentes, por Estabelecimento. 

 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos poderá ser 
alterada, mediante outro levantamento ambiental com elaboração de novo laudo 
técnico por Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente habilitado no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), após aplicações de medidas de 
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proteção individual ou coletivas e alterações nos postos de trabalho que poderão 
neutralizar ou diminuir o contato ou exposição do colaborador com o agente insalubre 
ou periculoso. 

6 - LAUDOS DE INSALUBRIDADE; PERICULOSIDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO VOLUME 4 [ESF Colônia 
Conceição; ESF Colônia Nova (UBS Maria Olinda Oliveira); ESF 
Colônia Palmeiras; ESF Uirapuru; ESF Urbano I – Jonas Pedro da 
Silva; ESF Urbano II – Antônio Coronel; Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF); Secretaria Municipal de Saúde (Gestão 
Administrativo); Unidade Mista Aroldo Lima Couto; Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância Sanitária] 

Conforme explicado anteriormente no item 2 deste laudo pericial, em virtude 
da extensão deste trabalho impondo limites de folhas para encadernação, este 
documento será apresentado em 4 (quatro) volumes, estando todas as laudas 
assinadas e/ou rubricadas pelo Perito responsável. Neste volume (Volume 4 de 4), 
estarão os laudos das repartições públicas pertencentes a 1) ESF Colônia 
Conceição; 2) ESF Colônia Nova (UBS Maria Olinda Oliveira); 3) ESF Colônia 
Palmeiras; 4) ESF Uirapuru; 5) ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva; 6) ESF 
Urbano II – Antônio Coronel; 7) Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 8) 
Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativo); 9) Unidade Mista Aroldo 
Lima Couto; 10) Vigilância Epidemiológica e 11) Vigilância Sanitária. 

Informamos que este documento trata apenas dos laudos de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 

Este documento traz algumas (que não esgota o assunto) recomendações 
existentes em PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), AET (Análise Ergonômica de 
Trabalho), dentre outros programas ou projetos para implantação de medidas 
administrativas, de proteção coletiva e individual, visando a segurança no trabalho 
para os colaboradores sob responsabilidade do Município. Para maiores detalhes 
existentes nos programas mencionados ao longo deste laudo, o Município deverá 
contratar os serviços necessários de um Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
habilitado no CREA MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato 
Grosso do Sul). 

6.1 – INSTRUMENTAL, TÉCNICA ADOTADA E MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações quantitativas e qualitativas foram realizadas “in loco” para 
conhecimento das atividades rotineiras, de forma a identificar possíveis agentes 
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nocivos presentes durante a atividade laboral. Todas as avaliações foram realizadas 
conforme recomendação das Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. 

Durante a avaliação ambiental, observamos as possibilidades de exposição 
ocupacional, o modo de realização das tarefas, os equipamentos utilizados, as 
proteções coletivas e individuais oferecidas aos seus colaboradores, as medidas 
administrativas e a carga horária desenvolvida pelos funcionários da unidade 
municipal. 

As avaliações qualitativas foram realizadas por meio de entrevistas com os 
colaboradores do setor, observações visuais dos postos de trabalho, registros 
fotográficos e análise minuciosa das atividades desenvolvidas no estabelecimento 
municipal. 

As avaliações quantitativas foram realizadas simultaneamente com as 
avaliações qualitativas, da seguinte forma: 

6.1.1 – RUÍDO 

 A medição de ruído foi realizada por meio de medidores de níveis de pressão 
sonora e audiodosímetros calibrados das marcas e modelos: Quest Technologies 
modelo 2100; Quest Technologies modelo Edge 5; Svanteck modelo SV 104 e 
calibradores acústicos Quest Technologies modelo QC-10 e Criffer modelo CR-2. 

 As leituras foram efetuadas na altura da zona auditiva do trabalhador exposto. 
 A calibração dos instrumentos de medição foi verificada antes e após cada 

medição por meio do Calibrador Acústico. 
 O critério adotado foi o dB(A), isto é, o instrumento de leitura operando no circuito 

de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído contínuo ou 
intermitente. 

 Foi realizada a comparação dos valores obtidos no instrumento com os níveis de 
pressão sonora máximos permitidos em função do tempo de exposição a que fica 
submetido o trabalhador, de acordo com o Anexo n.º 1 da NR-15 da Portaria n.º 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
da Previdência Social / Anexo IV, com redação dada pelo Decreto n.º 4.882, de 2003. 

6.1.2 – CALOR E TEMPERATURA 

 A medição de calor e temperatura foi feita com o uso de medidores calibrados de 
stress térmico das marcas e modelos: Quest Technologies modelo Questemp 34 e 
Instrutherm modelo TGD-400. A medição foi efetuada no local de trabalho, à altura da 
região do corpo mais atingida. 

 Foi realizada a comparação do valor obtido (em IBUTG) com o estabelecido no 
Quadro n.o 1, Anexo 3, da NR-15, conforme atividade leve, moderada ou pesada e 
trabalho contínuo. 
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 Para avaliação de temperatura em alguns postos de trabalho, principalmente, 

naqueles que possuem ambiente climatizado, foi utilizado o termo-higrómetro da marca 
e modelo Icel modelo HT-7020 e o multifuncional da marca Instrutemp modelo 
ITTHDLA-500, ambos calibrados. 

6.1.3 – ILUMINÂNCIA 

 A medição de iluminância foi feita com o uso do luxímetro Icel modelo LD-550 e 
do multifuncional Instrutemp modelo ITTHDLA-500, ambos calibrados. 
 A medição foi efetuada no campo de trabalho definido segundo a norma da ABNT 
NBR 5413, como sendo a região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-
se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado. Quando 
este campo de trabalho não for definido, entende-se como tal o nível referente a um 
plano horizontal a 0,75 m do piso. 
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6.2 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

6.2.1 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO: ESF Colônia Conceição 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇOS: Assentamento Colônia Conceição 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/11/2017 
 
PLANILHA: 

6.2.1.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo ou Recepcionista 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Recepção da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 431,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Setor dispõe 
de mesa e cadeira para a recepção. A unidade dispõe de recepção, almoxarifado, consultório 
odontológico, consultório médico, DML, cozinha de uso dos funcionários, salas de triagem, de 
procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião e banheiros de uso dos 
funcionários e público usuário da repartição pública. No exercício do seu cargo, existe o contato 
permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO OU 
RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO OU 
RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO OU 
RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo ou Recepcionista 
exercendo as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
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Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde e em Escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.2 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho (cerca de duas vezes por semana) era realizada no ESF, 
conforme o cronograma semanal estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação 
de relatórios ou reuniões. 
 

ESF Colônia Conceição: unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação 
natural com a temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as 
condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. 
Setor dispõe de mesa e cadeira para a recepção. A unidade dispõe de recepção, almoxarifado, 
consultório odontológico, consultório médico, DML, cozinha de uso dos funcionários, salas de triagem, 
de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião e banheiros de uso de 
funcionários e público usuário da repartição pública. 
 

Áreas externas ao ESF Colônia Conceição: grande parte de sua jornada de trabalho é desenvolvida 
em áreas externas ao ESF em visitas domiciliares existentes nos cinco assentamentos (Conceição; 
Boa Esperança; Andalúcia; Padroeira do Brasil e Areias) de acordo com a micro área de atuação de 
cada agente comunitário. As residências visitadas se encontram concentradas nas pequenas vilas ou 
próximas ou distantes em propriedades rurais, estando o Agente Comunitário de Saúde sujeito a 
condições climatológicas diversas (sol, chuva, calor e frio). O trânsito e deslocamento em ruas, estradas 
e trilhas de conservação diversa são realizados por conta do próprio servidor (motos, carros, bicicletas, 
caminhadas e caronas). Poderá existir contato eventual com pessoas portadoras de doenças 
infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e outras) durante algumas das visitas domiciliares. Nos 
trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila para transporte de planilhas e outros itens de peso 
variável de acordo com o volume e densidade do material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual ou 
intermitente uma vez que a permanência deste colaborador no local é mais para a digitação de laudos 
e reuniões e não para a prestação contínua e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a 
jornada diária de trabalho do Agente Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares 
programadas pela Equipe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos Calor 
29°C para mais ou para 

menos de acordo com as 
condições climáticas locais. 

Sol Habitual 
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Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 
cuidados da 

saúde humana; 
residências com 
pessoas doentes 
ou ausência de 

higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança + perneira contra mordidas; 
bota de segurança (locais úmidos); capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer locais com riscos de ataques de cães, cobras e outros animais 
perigosos. 

• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 
interrompida de imediato. 

• Não entrar ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de doenças 
infectocontagiosas, com a recomendação do colaborador à pessoa portadora da moléstia para procura 
da unidade de saúde mais próxima para tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 
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• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
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unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com pessoas e 
não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, 
visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao estabelecimento 
por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de contato do 
servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas 
durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não se enquadram 
como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da saúde 
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humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de saúde, este 
contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição deste 
colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, que 
conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.3 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Consultório Dentário 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 549,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 21,9°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, seladora, autoclave para esterilização de materiais, destilador de água, raio x odontológico, 
pias e bancadas em granito para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e 
higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados nas posições de pé e sentada 
alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. A unidade de saúde dispõe de 
recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, DML, cozinha de uso dos 
funcionários, salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de 
reunião e banheiros de uso de funcionários e usuários da repartição pública. No exercício do seu cargo, 
existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Pode 
haver exposição eventual a radiação ionizante (média de 25 a 30 raios x mensais) de menos de 1,0 
segundo por vez.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atendimento de pacientes em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; orientar; 
atender e cadastrar paciente nas unidades de saúde; realizar registros de requisições odontológicas e 
de exames em geral; realizar ações preventivas e de manutenção na rede municipal de ensino; 
colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, 
equipamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros 
serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 74,3 
dB (A) e média de 

63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de uso 

na odontologia 
Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-
butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 
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Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos cirúrgicos. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
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índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x 
utilizado em média de 25 a 30 vezes mensais conforme a demanda de uso (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação O equipamento possui controle para acionamento 
seguro e a distância pelo operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do 
município era do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
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de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
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emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Consultório Dentário exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo é 
também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

47 
PLANILHA: 

6.2.1.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A Auxiliar de Serviços de Saúde tinha as mesmas atribuições de um Técnico de Enfermagem que 
podem ser conforme a Prefeitura: Receber e encaminhar pacientes; verificar sinais vitais como pulso, 
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas e injeções; administrar e fornecer 
medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para 
esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e fora da unidade de saúde, inclusive 
outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; 
integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada com profissionais de outras 
instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico do colaborador e do 
paciente. 

• As superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973).. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
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• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
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ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de 
Enfermagem ou Enfermeiros com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso 
doméstico e materiais de limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada 
no tanque de lavar roupa no DML (pequena sala em alvenaria, fechada, forro de madeira e piso 
cerâmico de curta permanência). Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de 
propriedade da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final. Além dos 
serviços de limpeza, era também responsável por cozinhar para a equipe da unidade de saúde na 
cozinha de paredes azulejadas, piso cerâmico, forro de madeira, ventilação natural e artificial (ventilador 
de teto) e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). O preparo das refeições é em fogão 
do tipo doméstico existindo exposição eventual ao calor dentro de limite de tolerância uma vez que a 
quantidade preparada é pequena, levando-se em conta o tamanho da equipe que reside em sua maioria 
na cidade. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Fazer o almoço e o café dos funcionários; 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Calor 26,2°C Fogão Eventual 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico 
do colaborador e do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
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• Touca descartável (sem CA). 
• Calçado tipo bota (CA 3551). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza e em frituras; máscara semi facial; touca cabelo; luva 
PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; luva anti corte 
(proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); uniforme (calça + camisa); avental 
de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
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limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Panelas de pressão (borrachas, tampas e outros itens) de boa qualidade e conservação. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,2°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua por causa da quantidade de pessoas 
que almoçam no local. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor é eventual apenas. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
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setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Zeladores, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros 
colaboradores com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico do colaborador e do 
paciente. 
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• As superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973).. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
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pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Salas com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico do colaborador e do 

paciente. 
• As superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973).. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
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infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Colônia Conceição enquanto não dirige 
o veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. Essa unidade de saúde foi construída em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas 
com ar condicionado. A unidade possui a seguinte estrutura física: recepção, almoxarifado, consultório 
odontológico, consultório médico, DML, cozinha de uso dos funcionários, salas de triagem, de 
procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião e banheiros de uso de 
funcionários e público usuário da repartição pública. O veículo do tipo civil a disposição da equipe de 
profissionais no trajeto de ida e vinda da cidade é também utilizado no transporte dessa equipe entre o 
ESF e nos atendimentos domiciliares. É o mesmo veículo utilizado no transporte de pacientes entre 
essa unidade de saúde e outros estabelecimentos de saúde existentes na cidade ou outro município. 
Diante do descrito, este colaborador tem contato permanente com pacientes em estabelecimento 
voltado aos cuidados da saúde humana. As vias de trânsito pavimentadas ou não são compostas de 
estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas e avenidas de assentamentos e áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar a equipe de trabalho entre o ESF localizado em assentamento e a cidade em que a maioria 
reside durante início e final do expediente; transportar membros da equipe nos atendimentos 
domiciliares; transportar pacientes com dificuldades locomotoras entre o ESF e a residência; transportar 
pacientes entre essa unidade de saúde e os demais estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde 
humana existentes em área urbana ou outros municípios. Auxiliar na recepção dos pacientes na 
unidade de saúde. Verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local 

Habitual. Os 
tempos de 

exposição ao 
ruído são 

inferiores aos 
limites 

estabelecidos 
na NR 15. 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 
• Veículo que atendia exigências do DETRAN, tinha ar condicionado e aparentava estar bem 

conservado. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 
específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 
com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; repelente para insetos; luvas 
descartáveis de procedimentos; máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
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• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
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insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
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de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
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Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.9 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 549,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 21,9°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, seladora, autoclave para esterilização de materiais, destilador de água, raio x odontológico, 
pias e bancadas em granito para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e 
higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados nas posições de pé e sentada 
alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. A unidade de saúde dispõe de 
recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, DML, cozinha de uso dos 
funcionários, salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de 
reunião e banheiros de uso de funcionários e usuários da repartição pública. No exercício do seu cargo, 
existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Pode 
haver exposição eventual a radiação ionizante (média de 25 a 30 raios x mensais) de menos de 1,0 
segundo por vez.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 74,3 
dB (A) e média de 

63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de uso 

na odontologia 
Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 
Prata; estanho; cobre; 

zinco e mercúrio 
Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 
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 Outros (2,6-:Di-terc-

butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 

 

Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
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• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos cirúrgicos. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x 
utilizado em média de 25 a 30 vezes mensais conforme a demanda de uso (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação O equipamento possui controle para acionamento 
seguro e a distância pelo operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do 
município era do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
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podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
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04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.10 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. A estrutura física dispõe de mobiliário (mesas, cadeiras e macas); pias e bancadas para 
lavagem das mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: promover exames de inteligência e traço de 
personalidade; elaborar e aplicar testes psicológicos; organizar entrevistas e aplicar testes seletivos 
para o aprimoramento das relações humanas no trabalho; elaborar e aplicar teste de aptidão; fornecer 
laudos dos resultados do processo de seleção de candidatos; promover a avaliação do funcionário no 
seu período probatório; promover entrevista com servidores desligados do quadro da prefeitura; propor 
e executar técnicas de dinâmica de grupos; realizar estudos e aplicações práticas no campo da 
educação e assistência social; participar dentro de sua especialidade de equipes multiprofissionais na 
elaboração, análise e implantação de programas e projetos; prestar assessoria e consultoria técnica 
em assunto de natureza psicológica; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico do colaborador e do 
paciente. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Jaleco e calçado fechado particular. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial; 
luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Psicólogo exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
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Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.11 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico do colaborador e do 
paciente. 

• As superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Autoclave para esterilização segura de materiais e instrumentos. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
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• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973).. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
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índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
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colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 



 
 
 

99 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Serviços 
de Saúde ou Enfermeiros com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.1.12 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Conceição 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade pública de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 267,0 lux a 437,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 24,7°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado e ventiladores. A 
estrutura física é composta de recepção, almoxarifado, consultório odontológico, consultório médico, 
salas de triagem, de procedimentos, de vacina, da enfermeira e coleta de preventivo, de reunião, DML, 
cozinha de uso dos funcionários e banheiros de uso de funcionários e público usuário da repartição 
pública. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços 
de limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso 
doméstico e materiais de limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada 
no tanque de lavar roupa no DML (pequena sala em alvenaria, fechada, forro de madeira e piso 
cerâmico de curta permanência). Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de 
propriedade da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final. Além dos 
serviços de limpeza, era também responsável por cozinhar para a equipe da unidade de saúde na 
cozinha de paredes azulejadas, piso cerâmico, forro de madeira, ventilação natural e artificial (ventilador 
de teto) e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). O preparo das refeições é em fogão 
do tipo doméstico existindo exposição eventual ao calor dentro de limite de tolerância uma vez que a 
quantidade preparada é pequena, levando-se em conta o tamanho da equipe que reside em sua maioria 
na cidade. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Fazer o almoço e o café dos funcionários; 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Calor 26,2°C Fogão Eventual 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado e/ou ventiladores para maior conforto térmico 
do colaborador e do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
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• Touca descartável (sem CA). 
• Calçado tipo bota (CA 3551). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza e em frituras; máscara semi facial; touca cabelo; luva 
PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; luva anti corte 
(proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); uniforme (calça + camisa); avental 
de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
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limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Panelas de pressão (borrachas, tampas e outros itens) de boa qualidade e conservação. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,2°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua por causa da quantidade de pessoas 
que almoçam no local. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor é eventual apenas. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
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setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO não ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
COLÔNIA CONCEIÇÃO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Zelador exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também ser aplicado para 
Auxiliares de Serviço Gerais, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros colaboradores 
com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde ou em escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 
CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.2 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF COLÔNIA NOVA (UBS MARIA 
OLINDA OLIVEIRA) 

IDENTIFICAÇÃO: ESF Colônia Nova (UBS Maria Olinda Oliveira) 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇOS: Colônia Nova 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 21/03/2018 
 
PLANILHA: 

6.2.2.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho (cerca de duas vezes por semana) era realizada no ESF, 
conforme o cronograma semanal estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação 
de relatórios ou reuniões. 
 

ESF Colônia Nova: unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural 
com iluminância variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 
23,9°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos 
levantamentos ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, 
consultório odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de 
enfermagem, DML, cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de 
resíduos, sala de esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de 
reunião e banheiros de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se 
que a estrutura não estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até 
mesmo de energia. 
 

Áreas externas ao ESF Colônia Nova: grande parte de sua jornada de trabalho é desenvolvida em 
áreas externas ao ESF em visitas domiciliares existentes de acordo com a micro área de atuação de 
cada agente comunitário. As residências visitadas se encontram concentradas nas pequenas vilas ou 
próximas ou distantes em propriedades rurais, estando o Agente Comunitário de Saúde sujeito a 
condições climatológicas diversas (sol, chuva, calor e frio). O trânsito e deslocamento em ruas, estradas 
e trilhas de conservação diversa são realizados por conta do próprio servidor (motos, carros, bicicletas, 
caminhadas e caronas). Poderá existir contato eventual com pessoas portadoras de doenças 
infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e outras) durante algumas das visitas domiciliares. Nos 
trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila para transporte de planilhas e outros itens de peso 
variável de acordo com o volume e densidade do material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual ou 
intermitente uma vez que a permanência deste colaborador no local é mais para reuniões e não para a 
prestação contínua e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a jornada diária de trabalho 
do Agente Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares programadas pela Equipe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
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informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Calor 

29°C para mais ou para 
menos de acordo com as 

condições climáticas locais. 
Sol Habitual 

Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 
cuidados da 

saúde humana; 
residências com 
pessoas doentes 
ou ausência de 

higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Concluir a estrutura física da unidade de saúde; energia elétrica; materiais e instrumentos de 

trabalho, equipamentos de ar condicionado caso estas e outras melhorias ainda não tenham sido 
realizadas até a conclusão e entrega deste laudo. 

• Fazer a retirada imediata dos tambores de armazenamento temporário de resíduos do interior 
da unidade de saúde e armazenar este material em local apropriado e seguro em abrigo temporário de 
resíduos construído de acordo com as normas de segurança ambiental e sanitária. 

• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança + perneira contra mordidas; 
bota de segurança (locais úmidos); capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer em locais com riscos de ataques de cães, cobras e outros 
animais perigosos. 

• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 
interrompida de imediato. 
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• Não entrar ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de doenças 

infectocontagiosas, com a recomendação do colaborador à pessoa portadora da moléstia para procura 
da unidade de saúde mais próxima para tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para 
isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, 



 
 
 

113 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com 
pessoas e não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao 
estabelecimento por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de 
contato do servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças 
infectocontagiosas durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não 
se enquadram como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da 
saúde humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de 
saúde, este contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição 
deste colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, 
que conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
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com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.2 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Consultório Dentário 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, 
piso cerâmico e forro de PVC ainda não estava com as suas instalações concluídas. Então os 
atendimentos odontológicos pelo ESF eram realizados externamente em uma Unidade Odontológica 
Móvel (UOM). Na UOM, a iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância 
de 96,5 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,2°C ajustável para 
mais ou para menos pelo servidor. O espaço físico do consultório odontológico móvel é bem limitado. 
Tinha cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de luz, canetas de baixa e alta rotação, 
sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, pias e bancadas para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. A unidade de saúde era em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância variável de 111,3 lux a 649,0 
lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos ambientais, a estrutura física dessa 
unidade de saúde era composta de: recepção, consultório odontológico (que ainda não estava 
montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, cozinha e copa de uso dos 
funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de esterilização (que ainda não 
era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros de uso de funcionários e 
de uso público. Quando dos levantamentos ambientais para elaboração deste laudo pericial, as 
acomodações do ESF ainda não estavam concluídas e não havia energia elétrica, com os funcionários 
trabalhando de forma improvisada no local. O pessoal (médicos, odontólogos, enfermeiros e demais 
auxiliares) do ESF Colônia Nova e ESF Palmeira era o mesmo, sendo o atendimento dessa equipe nas 
duas unidades de saúde realizado em dias alternativos da semana. No exercício de suas atribuições, 
existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. O 
equipamento de raio x não havia disponível na UOM, apenas no ESF da Colônia Palmeira e nas 
unidades de saúde da cidade com o equipamento disponível. A exposição quando e se ocorre, é apenas 
eventual.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atendimento de pacientes em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; orientar; 
atender e cadastrar paciente nas unidades de saúde; realizar registros de requisições odontológicas e 
de exames em geral; realizar ações preventivas e de manutenção na rede municipal de ensino; 
colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, 
equipamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros 
serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 78,2 
dB (A) e média de 

65,0 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos da 

UOM e motor do 
veículo. 

Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 
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 Outros (2,6-:Di-terc-

butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 

Químicos 

Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
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• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Concluir todos os investimentos necessários na unidade de saúde e a instalação de energia 

elétrica para melhores condições de trabalho da equipe e conforto dos usuários do ESF, caso estes 
ainda não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente uma vez que o equipamento de raio x era 
muito pouco utilizado (a exposição, se e quando ocorria, não era habitual e nem 
permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do equipamento e do auxiliar, 
tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante a sua operação O 
equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância pelo operador). 
Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve 
ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
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medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado. Observação (*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015.  
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
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atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Consultório Dentário exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo é 
também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.3 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância 
variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para 
mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos 
ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, consultório 
odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, 
cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de 
esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros 
de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se que a estrutura não 
estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até mesmo de energia. As 
atividades eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de 
orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A Auxiliar de Serviços de Saúde tinha atribuições de recepcionista e de Técnico de Enfermagem que 
podem ser conforme a Prefeitura: Receber e encaminhar pacientes; verificar sinais vitais como pulso, 
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas e injeções; administrar e fornecer 
medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para 
esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e fora da unidade de saúde, inclusive 
outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; 
integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada com profissionais de outras 
instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
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• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 

condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
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• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
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ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de 
Enfermagem ou Enfermeiros com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância 
variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para 
mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos 
ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, consultório 
odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, 
cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de 
esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros 
de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se que a estrutura não 
estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até mesmo de energia. As 
atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de limpeza da 
unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais 
de limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada no tanque de lavar 
roupa na DML ou área de serviço (pequena sala em alvenaria, fechada, forro de PVC e piso cerâmico). 
Os resíduos eram armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa responsável pela 
coleta, transporte, tratamento e destinação final na sala de expurgo utilizada de maneira improvisada 
como abrigo de resíduos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com 
pacientes. Lava banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com 
resíduos de serviços de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento de lixo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
1480 mg/m³ 
da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com 
limite de 

exposição não 
aplicável na 

NR 15 e 
normas 
técnicas 

internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual 
estando 

abaixo do 
limite de 

tolerância de 
2,3 mg/m³ da 

NR 15. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa Detergentes e sabões 

Eventual 
abaixo do 
limite de 

tolerância de 
3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa Detergentes e sabões 

Eventual 
abaixo do 
limite de 

tolerância de 
2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Unidade pública para os 
cuidados da saúde humana; 

lixo e banheiros 
Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Luva de borracha tipo amarela (CA 15532) 
• Touca descartável (sem CA). 
• Avental de proteção (sem CA). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 

condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. Caso o expurgo da unidade ainda esteja sendo utilizado como abrigo de resíduos, mesmo 
que em tambores, cessar de imediato esta atividade nessa sala ou qualquer outro recinto interno do 
ESF. Esse material deve ser depositado em abrigo de resíduos construído visando a segurança 
ambiental, sanitária e laboral. 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso das mesmas. 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza e em frituras; máscara semi facial; touca cabelo; luva 
PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; luva anti corte 
(proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); uniforme (calça + camisa); avental 
de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
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armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
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SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Zeladores, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros 
colaboradores com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
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Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 
CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância 
variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para 
mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos 
ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, consultório 
odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, 
cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de 
esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros 
de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se que a estrutura não 
estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até mesmo de energia. As 
atividades eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de 
orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Este colaborador labora nas 
unidades municipais ESF Colônia Conceição e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 

condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
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infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância 
variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para 
mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos 
ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, consultório 
odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, 
cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de 
esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros 
de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se que a estrutura não 
estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até mesmo de energia. As 
atividades eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de 
orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Este colaborador labora nas 
unidades municipais ESF Colônia Conceição e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 

condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 
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• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
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ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV 
do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e 
as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Colônia Nova enquanto não dirige o 
veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. Essa unidade de saúde foi construída em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância variável de 111,3 lux a 649,0 
lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos ambientais, a estrutura física era 
composta de: recepção, consultório odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, 
consultório de enfermagem, DML, cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava 
como abrigo de resíduos, sala de esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de 
procedimentos, de reunião e banheiros de uso de funcionários e de uso público. Durante este 
levantamento, constatou-se que a estrutura não estava totalmente finalizada com a ausência de 
diversos equipamentos e até mesmo de energia. O veículo do tipo civil (Fiat Pálio) a disposição da 
equipe de profissionais no trajeto de ida e vinda da cidade é também utilizado no transporte da equipe 
do ESF nos atendimentos domiciliares. É o mesmo veículo utilizado no transporte de pacientes entre 
essa unidade de saúde e outros estabelecimentos de saúde existentes na cidade ou outro município. 
Diante do descrito, este colaborador tem contato permanente com pacientes em estabelecimento 
voltado aos cuidados da saúde humana. As vias de trânsito pavimentadas ou não são compostas de 
estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas e avenidas de assentamentos e áreas urbanas. 
Em dias alternados da semana, este Colaborador labora pelos ESF Colônia Nova e Colônia Palmeira. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar a equipe de trabalho entre o ESF localizado em assentamento e a cidade em que a maioria 
reside durante início e final do expediente; transportar membros da equipe nos atendimentos 
domiciliares; transportar pacientes com dificuldades locomotoras entre o ESF e a residência; transportar 
pacientes entre essa unidade de saúde e os demais estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde 
humana existentes em área urbana ou outros municípios. Auxiliar na recepção dos pacientes na 
unidade de saúde. Verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular e ar condicionado. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• Direção defensiva e respeito aos limites de velocidade e sinalizações de trânsito. 
• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 

específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 
• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 

com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; repelente para insetos; luvas 
descartáveis de procedimentos; máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 
condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
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temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
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dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 



 
 
 

156 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 



 
 
 

158 
Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, 
piso cerâmico e forro de PVC ainda não estava com as suas instalações concluídas. Então os 
atendimentos odontológicos pelo ESF eram realizados externamente em uma Unidade Odontológica 
Móvel (UOM). Na UOM, a iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância 
de 96,5 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,2°C ajustável para 
mais ou para menos pelo servidor. O espaço físico do consultório odontológico móvel é bem limitado. 
Tinha cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de luz, canetas de baixa e alta rotação, 
sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, pias e bancadas para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. A unidade de saúde era em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância variável de 111,3 lux a 649,0 
lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos ambientais, a estrutura física dessa 
unidade de saúde era composta de: recepção, consultório odontológico (que ainda não estava 
montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, cozinha e copa de uso dos 
funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de esterilização (que ainda não 
era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros de uso de funcionários e 
de uso público. Quando dos levantamentos ambientais para elaboração deste laudo pericial, as 
acomodações do ESF ainda não estavam concluídas e não havia energia elétrica, com os funcionários 
trabalhando de forma improvisada no local. O pessoal (médicos, odontólogos, enfermeiros e demais 
auxiliares) do ESF Colônia Nova e ESF Palmeira era o mesmo, sendo o atendimento dessa equipe nas 
duas unidades de saúde realizado em dias alternativos da semana. No exercício de suas atribuições, 
existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. O 
equipamento de raio x não havia disponível na UOM, apenas no ESF da Colônia Palmeira e nas 
unidades de saúde da cidade com o equipamento disponível. A exposição quando e se ocorre, é apenas 
eventual.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 78,2 
dB (A) e média de 

65,0 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos da 

UOM e motor do 
veículo. 

Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-
butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 

Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
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• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Concluir todos os investimentos necessários na unidade de saúde e a instalação de energia 

elétrica para melhores condições de trabalho da equipe e conforto dos usuários do ESF, caso estes 
ainda não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 



 
 
 

162 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente uma vez que o equipamento de raio x era 
muito pouco utilizado (a exposição, se e quando ocorria, não era habitual e nem 
permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do equipamento e do auxiliar, 
tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante a sua operação O 
equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância pelo operador). 
Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve 
ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
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em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
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mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
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não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado. Observação (*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015.  



 
 
 

166 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.2.9 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Nova 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 21/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminação natural com iluminância 
variável de 111,3 lux a 649,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 23,9°C variável para 
mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na data dos levantamentos 
ambientais, a estrutura física dessa unidade de saúde era composta de: recepção, consultório 
odontológico (que ainda não estava montado), consultório médico, consultório de enfermagem, DML, 
cozinha e copa de uso dos funcionários, expurgo que funcionava como abrigo de resíduos, sala de 
esterilização (que ainda não era equipada), salas de triagem, de procedimentos, de reunião e banheiros 
de uso de funcionários e de uso público. Durante este levantamento, constatou-se que a estrutura não 
estava totalmente finalizada com a ausência de diversos equipamentos e até mesmo de energia. As 
atividades eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de 
orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e 
demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas 
comum e ginecológica); instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para manipulação, 
lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. Em função 
da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Este colaborador labora nas 
unidades municipais ESF Colônia Conceição e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
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• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Conclusão dos investimentos necessários a unidade com instalação de energia elétrica, ar 

condicionado para melhor conforto de funcionários e dos usuários; equipamentos e mobiliários de 
trabalho, etc, caso estes investimentos não tenham sido realizados até a conclusão deste laudo pericial. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
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• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 



 
 
 

171 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA NOVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros ou 
Auxiliares de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.3 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF COLÔNIA PALMEIRA 

IDENTIFICAÇÃO: ESF Colônia Palmeira 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇOS: Colônia Palmeira 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 20/03/2018 
 
PLANILHA: 

6.2.3.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho (cerca de duas vezes por semana) era realizada no ESF, 
conforme o cronograma semanal estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação 
de relatórios ou reuniões. 
 

ESF Colônia Palmeira: na data dos levantamentos, o ESF se encontrava em reforma e então os 
atendimentos da equipe dessa unidade municipal passaram a ocorrer de forma improvisada no prédio 
do centro comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. Na 
data dos levantamentos ambientais, na estrutura improvisada havia recepção e triagem, atendimentos 
médicos e de enfermagem em duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em 
reforma, haviam salas para recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e 
consultório médico, DML e cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e 
de uso público. 
 

Áreas externas ao ESF Colônia Palmeira: grande parte de sua jornada de trabalho é desenvolvida 
em áreas externas ao ESF em visitas domiciliares existentes de acordo com a micro área de atuação 
de cada agente comunitário. As residências visitadas se encontram concentradas nas pequenas vilas 
ou próximas ou distantes em propriedades rurais, estando o Agente Comunitário de Saúde sujeito a 
condições climatológicas diversas (sol, chuva, calor e frio). O trânsito e deslocamento em ruas, estradas 
e trilhas de conservação diversa são realizados por conta do próprio servidor (motos, carros, bicicletas, 
caminhadas e caronas). Poderá existir contato eventual com pessoas portadoras de doenças 
infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e outras) durante algumas das visitas domiciliares. Nos 
trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila para transporte de planilhas e outros itens de peso 
variável de acordo com o volume e densidade do material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual uma vez 
que a permanência deste colaborador no local é mais para reuniões e não para a prestação contínua 
e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a jornada diária de trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares programadas pela Equipe. Durante a visita 
técnica, observou-se desvio de função em que dois agentes comunitários auxiliavam no atendimento 
da unidade de saúde como Auxiliar de Serviços de Saúde, duas vezes por semana, caracterizando 
uma habitualidade (não contato permanente) no contato com pacientes. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Calor 

29°C para mais ou para 
menos de acordo com as 

condições climáticas locais. 
Sol Habitual 

Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 
cuidados da 

saúde humana; 
residências com 
pessoas doentes 
ou ausência de 

higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Concluir as obras de reforma do ESF de forma que a unidade possa atender os requisitos 

mínimos exigidos na norma regulamentadora NR 32 (Serviços de Saúde); NR 9 (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais); NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto) e demais normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho; Vigilância Sanitária e Ambientais, caso ainda não tenham 
sido realizadas até a conclusão e entrega deste laudo. 

• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança + perneira contra mordidas; 
bota de segurança (locais úmidos); capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer em locais com riscos de ataques de cães, cobras e outros 
animais perigosos. 
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• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 

interrompida de imediato. 
• Não entrar ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de doenças 

infectocontagiosas, com a recomendação de que a pessoa portadora da moléstia procure a unidade de 
saúde mais próxima para o tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. Durante os levantamentos ambientais, até foi verificado desvio de 
função de dois desses Agentes Comunitários de Saúde por atendimento no Centro 
Comunitário, caracterizando contato habitual e não permanente com pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação, visto a unidade de saúde não ser utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores ou não de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com pessoas e 
não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, 
visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao estabelecimento 
por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de contato do 
servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas 
durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não se enquadram 
como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da saúde 
humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de saúde, este 
contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição deste 
colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, que 
conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
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pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.2 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Consultório Dentário 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o Consultório Odontológico da unidade de saúde se encontrava 
em reforma assim como todo o ESF e os atendimentos odontológicos eram realizados externamente 
em uma Unidade Odontológica Móvel (UOM). Na UOM, a iluminação era natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 96,5 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a 
temperatura de 25,2°C ajustável para mais ou para menos pelo servidor. O espaço físico do consultório 
odontológico móvel é bem limitado. Tinha cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, pias 
e bancadas para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os 
atendimentos dos demais membros da equipe estavam sendo realizados de forma improvisada no 
prédio do centro comunitário local construído em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural 
com a temperatura média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições 
climáticas locais. Nessa estrutura havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem 
em duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. O pessoal 
(médicos, odontólogos, enfermeiros e demais auxiliares) do ESF Colônia Nova e ESF Palmeira era o 
mesmo, sendo o atendimento dessa equipe nas duas unidades de saúde realizado em dias alternativos 
da semana. No exercício de suas atribuições, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização. O equipamento de raio x não havia disponível na UOM, 
apenas no ESF da Colônia Palmeira e em algumas das unidades de saúde da cidade. A exposição 
quando e se ocorre, é apenas eventual.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atendimento de pacientes em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; orientar; 
atender e cadastrar paciente nas unidades de saúde; realizar registros de requisições odontológicas e 
de exames em geral; realizar ações preventivas e de manutenção na rede municipal de ensino; 
colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, 
equipamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros 
serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 78,2 
dB (A) e média de 

65,0 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos da 

UOM e motor do 
veículo. 

Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 
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 Outros (2,6-:Di-terc-

butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 

 

Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
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• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente uma vez que o equipamento de raio x era 
muito pouco utilizado (a exposição, se e quando ocorria, não era habitual e nem 
permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do equipamento e do auxiliar, 
tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante a sua operação O 
equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância pelo operador). 
Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve 
ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
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medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado. Observação (*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015.  
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
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atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Consultório Dentário exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo é 
também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.3 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o ESF se encontrava em reforma e então os atendimentos da 
equipe dessa unidade municipal passaram a ocorrer de forma improvisada no prédio do centro 
comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. 
Nessa estrutura improvisada havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem em 
duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. As atividades 
são realizadas a maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de limpeza, dispondo de 
vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais de limpeza. Os resíduos eram 
armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa responsável pela coleta, transporte, 
tratamento e destinação final na sala de expurgo utilizada de maneira improvisada como abrigo de 
resíduos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento de lixo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração de 0 
a 5%) no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH (concentração 

de 0 a 1%) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, fungos, 
etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Unidade pública 
para os 

cuidados da 
saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Luva de borracha tipo amarela (CA 15532) 
• Touca descartável (sem CA). 
• Avental de proteção (sem CA). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 
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• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso das mesmas. 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza e em frituras; máscara semi facial; touca cabelo; luva 
PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; luva anti corte 
(proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); uniforme (calça + camisa); avental 
de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
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manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Zeladores, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros 
colaboradores com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o ESF se encontrava em reforma e então os atendimentos da 
equipe dessa unidade municipal passaram a ocorrer de forma improvisada no prédio do centro 
comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. 
Nessa estrutura improvisada havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem em 
duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. As atividades 
eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem. Em função da natureza do serviço, existe o contato 
permanente com pacientes. Este colaborador labora nas unidades municipais ESF Colônia Conceição 
e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
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• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
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pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o ESF se encontrava em reforma e então os atendimentos da 
equipe dessa unidade municipal passaram a ocorrer de forma improvisada no prédio do centro 
comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. 
Nessa estrutura improvisada havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem em 
duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. As atividades 
eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem. Em função da natureza do serviço, existe o contato 
permanente com pacientes. Este colaborador labora nas unidades municipais ESF Colônia Conceição 
e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
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luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
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de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF COLÔNIA 
PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Colônia Nova enquanto não dirige o 
veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. Na data dos levantamentos ambientais, o 
ESF se encontrava em reforma e então os atendimentos da equipe dessa unidade municipal passaram 
a ocorrer de forma improvisada no prédio do centro comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 
lux, ventilação natural com a temperatura média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais. Nessa estrutura improvisada havia recepção e triagem, 
atendimentos médicos e de enfermagem em duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF 
que estava em reforma, haviam salas para recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório 
odontológico e consultório médico, DML e cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de 
funcionários e de uso público. As atividades eram realizadas de forma intermitente na posição sentada 
e de pé nos serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta 
preventivo, vacinas, triagem e demais procedimentos médicos e de enfermagem. Em função da 
natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes. Este colaborador labora nas unidades 
municipais ESF Colônia Conceição e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. O veículo 
do tipo civil (Fiat Pálio) a disposição da equipe de profissionais no trajeto de ida e vinda da cidade é 
também utilizado no transporte da equipe do ESF nos atendimentos domiciliares. É o mesmo veículo 
utilizado no transporte de pacientes entre essa unidade de saúde e outros estabelecimentos de saúde 
existentes na cidade ou outro município. Diante do descrito, este colaborador tem contato permanente 
com pacientes em estabelecimento voltado aos cuidados da saúde humana. As vias de trânsito 
pavimentadas ou não são compostas de estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas e 
avenidas de assentamentos e áreas urbanas. Em dias alternados da semana, este Colaborador labora 
pelos ESF Colônia Nova e Colônia Palmeira. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar a equipe de trabalho entre o ESF localizado em assentamento e a cidade em que a maioria 
reside durante início e final do expediente; transportar membros da equipe nos atendimentos 
domiciliares; transportar pacientes com dificuldades locomotoras entre o ESF e a residência; transportar 
pacientes entre essa unidade de saúde e os demais estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde 
humana existentes em área urbana ou outros municípios. Auxiliar na recepção dos pacientes na 
unidade de saúde. Verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 
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Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular e ar condicionado. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• Direção defensiva e respeito aos limites de velocidade e sinalizações de trânsito. 
• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 

específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 
• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 

com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; repelente para insetos; luvas 
descartáveis de procedimentos; máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 
deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 
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• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
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(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o Consultório Odontológico da unidade de saúde se encontrava 
em reforma assim como todo o ESF e os atendimentos odontológicos eram realizados externamente 
em uma Unidade Odontológica Móvel (UOM). Na UOM, a iluminação era natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 96,5 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a 
temperatura de 25,2°C ajustável para mais ou para menos pelo servidor. O espaço físico do consultório 
odontológico móvel é bem limitado. Tinha cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, pias 
e bancadas para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os 
atendimentos dos demais membros da equipe estavam sendo realizados de forma improvisada no 
prédio do centro comunitário local construído em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural 
com a temperatura média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições 
climáticas locais. Nessa estrutura havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem 
em duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. O pessoal 
(médicos, odontólogos, enfermeiros e demais auxiliares) do ESF Colônia Nova e ESF Palmeira era o 
mesmo, sendo o atendimento dessa equipe nas duas unidades de saúde realizado em dias alternativos 
da semana. No exercício de suas atribuições, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização. O equipamento de raio x não havia disponível na UOM, 
apenas no ESF da Colônia Palmeira e em algumas das unidades de saúde da cidade. A exposição 
quando e se ocorre, é apenas eventual.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 78,2 
dB (A) e média de 

65,0 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos da 

UOM e motor do 
veículo. 

Habitual 

Radiação não 
ionizante 

Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-
butil-p-cresol, 
formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 
anidro; ácido fosfórico; 

etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  
cavitine e condact 37. 

Eventual 

 

Cloreto de 
benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); 
dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; 
Cloro ativo (hipoclorito 
de sódio), carbonato 
de cálcio e cloreto de 
sódio; álcool 
isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido 
etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias 

Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e materiais de 
trabalho de uso em 

procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
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• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Óculos de proteção (CA 10218). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente uma vez que o equipamento de raio x era 
muito pouco utilizado (a exposição, se e quando ocorria, não era habitual e nem 
permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do equipamento e do auxiliar, 
tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante a sua operação O 
equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância pelo operador). 
Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve 
ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
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porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
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empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
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[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado. Observação (*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015.  
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.3.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Colônia Palmeira 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 20/03/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Na data dos levantamentos ambientais, o ESF se encontrava em reforma e então os atendimentos da 
equipe dessa unidade municipal passaram a ocorrer de forma improvisada no prédio do centro 
comunitário local em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 270,0 lux a 505,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 25,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais. 
Nessa estrutura improvisada havia recepção e triagem, atendimentos médicos e de enfermagem em 
duas salas amplas. Pelo informado pela equipe, no ESF que estava em reforma, haviam salas para 
recepção, triagem, vacina, procedimentos, consultório odontológico e consultório médico, DML e 
cozinha para os funcionários, além de banheiros de uso de funcionários e de uso público. As atividades 
eram realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem. Em função da natureza do serviço, existe o contato 
permanente com pacientes. Este colaborador labora nas unidades municipais ESF Colônia Conceição 
e ESF Colônia Palmeira em dias alternados da semana. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Touca descartável (sem CA). 
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• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• As reformas da unidade de saúde, caso ainda não tenham sido concluídas até a finalização 

deste laudo pericial, deverão atender exigências das normas regulamentadoras (NR 9, NR 32 e NR 24) 
e normas de vigilância sanitária e ambiental, visando a segurança de servidores, funcionários e do meio 
ambiente. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 

proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, visto que a unidade de saúde não é utilizada para o isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
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outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF COLÔNIA PALMEIRA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
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consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de 
Enfermagem ou Auxiliares de Serviços de Saúde com funções de atendimento de 
enfermagem nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.4 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF UIRAPURU 

IDENTIFICAÇÃO: ESF UIRAPURU 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇOS: Assentamento Uirapuru 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 17/04/2018 

 
PLANILHA: 

6.2.4.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho (cerca de duas vezes por semana) era realizada no ESF, 
conforme o cronograma semanal estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação 
de relatórios ou reuniões. 
 

ESF Assentamento Uirapuru: unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso 
cerâmico, sendo o prédio principal com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação 
no principal era natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e 
no de apoio apenas natural com iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal 
era natural e/ou artificial (ar condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas 
salas com ar condicionado. No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no 
prédio principal de: sala de espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e 
procedimentos de enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos 
funcionários e de uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros 
de uso dos funcionários. 
 

Áreas externas ao ESF Assentamento Uirapuru: grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas ao ESF em visitas domiciliares de acordo com a micro área de atuação 
de cada agente comunitário. As residências visitadas se encontram concentradas na vila ou próximas 
ou distantes em propriedades rurais, estando o Agente Comunitário de Saúde sujeito a condições 
climatológicas diversas (sol, chuva, calor e frio). O trânsito e deslocamento em ruas, estradas e trilhas 
de conservação diversa são realizados por conta do próprio servidor (motos, carros, bicicletas, 
caminhadas e caronas). Poderá existir contato eventual com pessoas portadoras de doenças 
infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e outras) durante algumas das visitas domiciliares. Nos 
trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila para transporte de planilhas e outros itens de peso 
variável de acordo com o volume e densidade do material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual ou 
intermitente uma vez que a permanência deste colaborador no local é mais para a digitação de laudos 
e reuniões e não para a prestação contínua e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a 
jornada diária de trabalho do Agente Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares 
programadas pela Equipe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
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e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Calor 

29°C para mais ou para 
menos de acordo com as 

condições climáticas locais. 
Sol Habitual 

Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 
cuidados da 

saúde humana; 
residências com 
pessoas doentes 
ou ausência de 

higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança + perneira contra mordidas; 
bota de segurança (locais úmidos); capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer em locais com riscos de ataques de cães, cobras e outros 
animais perigosos. 

• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 
interrompida de imediato. 

• Não entrar ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de doenças 
infectocontagiosas, com a recomendação do colaborador à pessoa portadora da moléstia para procura 
da unidade de saúde mais próxima para tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 
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• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
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do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com pessoas e 
não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, 
visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao estabelecimento 
por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de contato do 
servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas 
durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não se enquadram 
como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da saúde 
humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de saúde, este 
contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição deste 
colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, que 
conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF UIRAPURU não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
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com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.2 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de 
limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico 
e materiais de limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada em tanque 
no DML. Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final. Em função da natureza do serviço, 
existe o contato permanente com pacientes. Lava banheiros e demais áreas da unidade que são de 
uso público. Tem contato com resíduos de serviços de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados 
como lixo urbano. A exposição ao calor do fogão foi considerada desprezível.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Era responsável pelo café. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e 
do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 



 
 
 

241 
• Touca descartável (sem CA).. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza; máscara semi facial; touca cabelo; luva PVC ou nitrílica 
ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; uniforme (calça + camisa); 
avental de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
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(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Zeladores, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros 
colaboradores com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.3 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos 
serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, 
triagem e demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, 
macas comum e ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e 
pias e bancadas para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos 
de trabalho e das mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer o conserto da autoclave ou a substituição desta. Caso este problema já tenha sido 
solucionado até a entrega deste laudo pericial, desconsiderar essa recomendação. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
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infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos 
serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, 
triagem e demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, 
macas comum e ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e 
pias e bancadas para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos 
de trabalho e das mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
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uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Uirapuru enquanto não dirige o veículo 
no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. A unidade de saúde funcionava em dois prédios 
em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal com forro de madeira e o de apoio com forro de 
PVC. A iluminação no principal era natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 
lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A 
ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar condicionado) com a temperatura média de 24,0°C 
variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem 
climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. No prédio de apoio a ventilação era apenas 
natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de espera, sala de recepção, consultório de 
enfermagem, sala de triagem e procedimentos de enfermagem, consultório odontológico, consultório 
médico e banheiros de uso dos funcionários e de uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, 
refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos funcionários. O veículo Fiat Pálio que havia a disposição 
da equipe de profissionais no trajeto de ida e vinda da cidade era também utilizado no transporte dessa 
equipe do ESF nos atendimentos domiciliares. É o mesmo veículo utilizado no transporte de pacientes 
entre essa unidade de saúde e outros estabelecimentos de saúde existentes na cidade ou outro 
município. Diante do descrito, este colaborador tem contato permanente com pacientes em 
estabelecimento voltado aos cuidados da saúde humana. As vias de trânsito pavimentadas ou não são 
compostas de estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas e avenidas de assentamentos e 
áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar a equipe de trabalho entre o ESF localizado em assentamento e a cidade em que a maioria 
reside durante início e final do expediente; transportar membros da equipe nos atendimentos 
domiciliares; transportar pacientes com dificuldades locomotoras entre o ESF e a residência; transportar 
pacientes entre essa unidade de saúde e os demais estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde 
humana existentes em área urbana ou outros municípios. Auxiliar na recepção dos pacientes na 
unidade de saúde. Verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 
específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 
com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; repelente para insetos; luvas 
descartáveis de procedimentos; máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 
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• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 

consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
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[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância de 784,0 lux, ventilação natural e artificial 
(ar condicionado) com a temperatura de 22,9°C ajustável para mais ou para menos pelo servidor. O 
Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de luz, canetas 
de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, ultrassom, 
seladora, autoclave para esterilização de materiais (estava quebrada e as esterilizações eram 
realizadas na cidade), destilador de água, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em granito 
para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos 
podiam ser realizados nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu 
auxiliar assento na sala. A unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, 
sendo o prédio principal com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal 
era natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio 
apenas natural com iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural 
e/ou artificial (ar condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos 
de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com 
ar condicionado. No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. No prédio principal havia: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público. No prédio de apoio havia: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos 
de seu uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante (média de 7 
a 8 raios x mensais). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 
média de 63,3 

dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 

Radiação não ionizante Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; 
zinco e mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-
cresol, formaldeído; 

bicarbonato de sódio; 
acetato de etila; álcool 

anidro; ácido fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 

Cloreto de benzalcônio; 
ácido linear alguil benzeno 
sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); dietanolamida de 
ácidos graxos de coco; lauril 
éter sulfato de sódio; 
hidróxido de sódio, cloreto 
de sódio; Cloro ativo 
(hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e 
cloreto de sódio; álcool 
isopropílico; soda cáustica; 
álcool lauril etoxilado; ácido 
etilenodiamino tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com acionador a distância. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
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com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
• Óculos de proteção (CA 9722). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer o conserto da autoclave ou a substituição desta. Caso este problema já tenha sido 
solucionado até a entrega deste laudo pericial, desconsiderar essa recomendação. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x 
utilizado em média de 7 a 8 vezes mensais conforme a demanda de uso (a exposição 
não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do 
equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante 
a sua operação O equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância 
pelo operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco 
cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
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porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
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empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
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[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
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Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Recepcionista 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos 
atendimentos da recepção; cadastro de dados do paciente; agendamentos de consultas e exames; 
encaminhamento do paciente ao responsável e outras atividades administrativas, havendo mobiliário 
(mesas e cadeiras) para uso de computador e desempenho das demais atribuições do cargo. Em 
função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns dos ambientes com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do 
paciente. 

• A recepção é separada da sala de espera o que diminui o contato com pacientes. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: calçado fechado. 
Outros EPIs se a secretaria assim o determinar (caso de epidemia, por exemplo). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
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preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Recepcionista exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode também ser 
aplicado para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos com funções 
administrativas que vierem a laborar nessa unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos 
serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, 
triagem e demais procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, 
macas comum e ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e 
pias e bancadas para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos 
de trabalho e das mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer o conserto da autoclave ou a substituição desta. Caso este problema já tenha sido 
solucionado até a entrega deste laudo pericial, desconsiderar essa recomendação. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
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[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros ou 
Auxiliares de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.4.9 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, sendo o prédio principal 
com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal era natural e artificial 
(lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio apenas natural com 
iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com ar condicionado. 
No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. A unidade dispunha no prédio principal de: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público e no prédio de apoio de: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. As atividades são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de 
limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico 
e materiais de limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada em tanque 
no DML. Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final. Em função da natureza do serviço, 
existe o contato permanente com pacientes. Lava banheiros e demais áreas da unidade que são de 
uso público. Tem contato com resíduos de serviços de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados 
como lixo urbano. A exposição ao calor do fogão foi considerada desprezível.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Era responsável pelo café. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e 
do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
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• Touca descartável (sem CA).. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza; máscara semi facial; touca cabelo; luva PVC ou nitrílica 
ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; uniforme (calça + camisa); 
avental de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
UIRAPURU OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
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(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
UIRAPURU não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
UIRAPURU expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Zelador exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também ser aplicado para 
Auxiliares de Serviços Gerais, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros colaboradores 
com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.4.10 

UNIDADE MUNICIPAL: ESF Uirapuru 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador (Auxiliar de Consultório 
Dentário) 

Levantamentos Ambientais: 17/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância de 784,0 lux, ventilação natural e artificial 
(ar condicionado) com a temperatura de 22,9°C ajustável para mais ou para menos pelo servidor. O 
Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de luz, canetas 
de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, ultrassom, 
seladora, autoclave para esterilização de materiais (estava quebrada e as esterilizações eram 
realizadas na cidade), destilador de água, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em granito 
para manipulação e higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos 
podiam ser realizados nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu 
auxiliar assento na sala. A unidade de saúde funcionava em dois prédios em alvenaria, piso cerâmico, 
sendo o prédio principal com forro de madeira e o de apoio com forro de PVC. A iluminação no principal 
era natural e artificial (lâmpadas LED) com iluminância variável de 183,0 lux a 1720,0 lux e no de apoio 
apenas natural com iluminância variável de 118,0 lux a 873,0 lux. A ventilação no principal era natural 
e/ou artificial (ar condicionado) com a temperatura média de 24,0°C variável para mais ou para menos 
de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,9°C nas salas com 
ar condicionado. No prédio de apoio a ventilação era apenas natural. No prédio principal havia: sala de 
espera, sala de recepção, consultório de enfermagem, sala de triagem e procedimentos de 
enfermagem, consultório odontológico, consultório médico e banheiros de uso dos funcionários e de 
uso público. No prédio de apoio havia: DML, copa, refeitório, almoxarifado e banheiros de uso dos 
funcionários. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos 
de seu uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante (média de 7 
a 8 raios x mensais). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A colaboradora Elane Ovelar Romero concursada como Zeladora laborava como Auxiliar de Consultório 
Dentário que pela descrição da prefeitura pode ter as seguintes atribuições: atendimento de pacientes 
em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; orientar; atender e cadastrar paciente 
nas unidades de saúde; realizar registros de requisições odontológicas e de exames em geral; realizar 
ações preventivas e de manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas 
relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, equipamentos e instalações 
referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 
média de 63,3 

dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 

Radiação não ionizante Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 
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Quími- 
cos 

Prata; estanho; cobre; zinco e 
mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-
cresol, formaldeído; 

bicarbonato de sódio; acetato 
de etila; álcool anidro; ácido 

fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 

Cloreto de benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno sulfônico 
90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter 
sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro 
ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; 
soda cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Bioló-
gicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 

qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com acionador a distância. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
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• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973; 27785). 
• Óculos de proteção (CA 9722). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Ter sempre a disposição na unidade de saúde, as lixeiras descarpack nunca deixando esta 
faltar e evitando-se o uso de caixas comuns ou garrafas pet para este fim. 

• Fazer o conserto da autoclave ou a substituição desta. Caso este problema já tenha sido 
solucionado até a entrega deste laudo pericial, desconsiderar essa recomendação. 

• Fazer a instalação de energia no prédio de apoio e transferir a geladeira que estava no 
consultório odontológico para copa ou refeitório desse prédio. Caso estas sugestões já tenham sido 
atendidas antes da conclusão deste laudo pericial, desconsiderar a recomendação. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF UIRAPURU OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x 
utilizado em média de 7 a 8 vezes mensais conforme a demanda de uso (a exposição 
não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao operador do 
equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer na sala durante 
a sua operação O equipamento possui controle para acionamento seguro e a distância 
pelo operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco 
cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
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 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
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medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF UIRAPURU não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF UIRAPURU expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Zelador exercendo as atribuições de 
Auxiliar de Consultório Dentário conforme descrição na planilha nessa unidade 
municipal apenas. A Zeladora Elaine Ovelar Romero concursada como Zeladora 
estava laborando como Auxiliar de Consultório Dentário e não como Zeladora. Para 
fins de avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este 
laudo é também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. É o caso, neste exemplo, da servidora Elaine 
Ovelar Romero. No caso dela, não deve ser consultado o laudo de zelador por estar 
na função de Auxiliar de Consultório Dentário. Se retornar a função anterior, aí sim, 
utilizar o laudo para Zelador para avaliação de insalubridade e periculosidade. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde e em Escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.5 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA 
SILVA 

IDENTIFICAÇÃO: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Manoel Ozório Cruz, n° 335, Bairro São Miguel 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
 
PLANILHA: 

6.2.5.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho era realizada no ESF, conforme o cronograma semanal 
estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação de relatórios ou realização de 
reuniões. 
 

ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva: unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de 
cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux 
a 776,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos 
de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com 
ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de 
reuniões (também sala dos agentes comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de 
procedimento; consultório de enfermagem; consultório odontológico; consultório médico; expurgo; 
DML; sala de esterilização; sala abrigo de resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para 
uso de funcionário e de uso público. 
 

Áreas externas ao ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva: grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas ao ESF em visitas domiciliares de acordo com a micro área de atuação 
de cada agente comunitário, estando este, sujeito a condições climatológicas diversas (sol, chuva, calor 
e frio). O trânsito e deslocamento pelas ruas dos bairros são realizados por conta do próprio servidor 
(motos, carros, bicicletas ou caminhadas). Poderá existir contato eventual com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e outras) durante algumas das visitas 
domiciliares. Nos trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila para transporte de planilhas e outros 
itens de peso variável de acordo com o volume e densidade do material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual uma vez 
que a permanência deste colaborador no local é mais para a digitação de laudos e reuniões e não para 
a prestação contínua e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a jornada diária de 
trabalho do Agente Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares programadas pela 
Equipe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
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participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Calor 

29°C para mais ou para 
menos de acordo com as 

condições climáticas locais. 
Sol Habitual 

Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 
cuidados da 

saúde humana; 
residências com 
pessoas doentes 
ou com ausência 

de higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança; capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer em locais com riscos de ataques de cães e outros animais 
perigosos. 

• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 
interrompida de imediato. 

• Não entrar ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de doenças 
infectocontagiosas, com a recomendação de que a pessoa portadora da moléstia procure a unidade de 
saúde mais próxima para o tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
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doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Instalação de ar condicionado em todas as salas para melhor conforto térmico de 
colaboradores e usuários da unidade de saúde. 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
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do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com pessoas e 
não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
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cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, 
visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao estabelecimento 
por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de contato do 
servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas 
durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não se enquadram 
como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da saúde 
humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de saúde, este 
contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição deste 
colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, que 
conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. É o caso por exemplo, da Agente 
Comunitária de Saúde Geiseane da Silva Lima que estava adaptada na função de 
Recepcionista, no qual foi elaborado um laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.5.2 

UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 
(Recepcionista) 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes 
comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; 
consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de 
resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. As 
atribuições do cargo em sala ampla (recepção/espera) são realizadas na posição sentada a maior parte 
do tempo dispondo de mobiliário (mesa e cadeira) para uso de computador. A área destinada ao 
recepcionista é separada da área de espera por uma bancada em alvenaria. Em função da natureza 
do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia 
esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Servidora (Geiseane da Silva Lima) concursada como Agente Comunitária de Saúde que estava 
adaptada como Recepcionista para serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, 
arquivos, organização, etc); recepção de pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, 
agendamentos, informações e encaminhamento do paciente ao setor responsável 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
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• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: calçado fechado. 
Outros EPIs se a secretaria assim o determinar (caso de epidemia, por exemplo). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF URBANO I – JONAS 
PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
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histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF URBANO I – JONAS 
PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA na unidade municipal ESF URBANO I – JONAS 
PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde na função 
de Recepcionista exercendo as atividades descritas na planilha nessa unidade 
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municipal apenas. Este laudo pode também ser aplicado para Agentes, Assistentes e 
Auxiliares Administrativos e Recepcionista com funções administrativas e/ou de 
recepção que vierem a laborar nessa unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.5.3 

UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de 
Consultório Dentário) 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 379,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 23,3°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em aço inox para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados 
nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. 
Os serviços de esterilização eram realizados na sala de esterilização [piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 776,0 lux e ventilação natural 
com temperatura de 29,5°C] com bancada e pia em aço inox, autoclave, seladora e purificador de água. 
A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também 
sala dos agentes comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de 
enfermagem; consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala 
abrigo de resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso 
público. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 
uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante em função do 
equipamento do raio x móvel (o raio x não é do tipo arco cirúrgico). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A colaboradora Ramona Eronildes de Souza Romero concursada como Auxiliar de Serviços Gerais 
laborava como Auxiliar de Consultório Dentário que pela descrição da prefeitura pode ter as seguintes 
atribuições: atendimento de pacientes em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; 
orientar; atender e cadastrar paciente nas unidades de saúde; realizar registros de requisições 
odontológicas e de exames em geral; realizar ações preventivas e de manutenção na rede municipal 
de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, 
equipamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros 
serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 

média de 
63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 

Radiação não ionizante 
Avaliação 
qualitativa Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; zinco e 
mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 
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 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-

cresol, formaldeído; 
bicarbonato de sódio; acetato 
de etila; álcool anidro; ácido 

fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 

Cloreto de benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno sulfônico 
90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter 
sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro 
ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; 
soda cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com disparador remoto. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Sala de esterilização com autoclave. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695). 
• Óculos de proteção (CA não identificado). 
• Protetor de tireoide e avental plumbífero 0,5 mm Pb. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
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• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação O equipamento possui acionamento remoto para 
maior segurança do operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do município era 
do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
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15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
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equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

 



 
 
 

325 
c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atribuições de Auxiliar de Consultório Dentário conforme descrição na planilha nessa 
unidade municipal apenas. Este laudo não serve para o Auxiliar de Serviços Gerais 
em função de limpeza. A Auxiliar de Serviços Gerais Ramona Eronildes de Souza 
Romeiro concursada como Auxiliar de Serviços Gerais estava laborando como Auxiliar 
de Consultório Dentário e não como Auxiliar de Serviços Gerais. 
 

Observação 2: Este laudo é também válido para o Auxiliar de Consultório Dentário. 
Para fins de avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este 
laudo é também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 3: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. É o caso, neste exemplo, da servidora 
Ramona Eronildes de Souza Romeiro. No caso dela, não deve ser consultado o laudo 
de Auxiliar de Serviços Gerais por estar na função de Auxiliar de Consultório Dentário. 
Se retornar a função anterior, aí sim, utilizar o laudo para Auxiliar de Serviços Gerais 
para avaliação de insalubridade e periculosidade. 
 

Observação 4: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde e em Escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.5.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes 
comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; 
consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de 
resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. As 
atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e 
ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas 
para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das 
mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos 
de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 



 
 
 

327 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
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médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

332 
PLANILHA: 

6.2.5.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes 
comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; 
consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de 
resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. As 
atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e 
ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas 
para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das 
mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos 
de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial; 

touca cabelo; luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 
• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
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[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.5.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
enquanto não dirige o veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. A unidade de saúde 
foi construída em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais nas 
salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era 
composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes comunitários); 
sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; consultório 
odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de resíduos; cozinha 
de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. Os veículos tipo passeio 
ou ambulância são utilizados no transporte de pacientes entre essa unidade de saúde e outros 
estabelecimentos de saúde existentes na cidade ou outro município. Diante do descrito, este 
colaborador tem contato permanente com pacientes em estabelecimento voltado aos cuidados da 
saúde humana. As vias de trânsito pavimentadas ou não são compostas de estradas vicinais, rodovias 
estaduais e federais e ruas e avenidas em áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar membros da equipe nos atendimentos domiciliares; transportar pacientes com dificuldades 
locomotoras entre o ESF e a residência; transportar pacientes entre essa unidade de saúde e os demais 
estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. Verificar diariamente as condições dos 
veículos (água, óleo, combustível, bateria, sistema elétrico), providenciando sua manutenção 
preventiva e corretiva; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar 
com os mecânicos possíveis problemas apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de 
transportes e de ocorrências; recolher os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 
específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 
com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; luvas descartáveis de procedimentos; 
máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
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enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
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Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.5.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 379,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 23,3°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em aço inox para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados 
nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. 
Os serviços de esterilização eram realizados na sala de esterilização [piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 776,0 lux e ventilação natural 
com temperatura de 29,5°C] com bancada e pia em aço inox, autoclave, seladora e purificador de água. 
A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também 
sala dos agentes comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de 
enfermagem; consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala 
abrigo de resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso 
público. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 
uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante em função do 
equipamento do raio x móvel (o raio x não é do tipo arco cirúrgico). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 

média de 
63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 

Radiação não ionizante Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 
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Químicos 

Prata; estanho; cobre; zinco e 
mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama 

Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-
cresol, formaldeído; 

bicarbonato de sódio; acetato 
de etila; álcool anidro; ácido 

fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 

Cloreto de benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno sulfônico 
90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter 
sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro 
ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; 
soda cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com disparador remoto. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Sala de esterilização com autoclave. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695). 
• Óculos de proteção (CA não identificado). 
• Protetor de tireoide e avental plumbífero 0,5 mm Pb. 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação O equipamento possui acionamento remoto para 
maior segurança do operador). Nenhum dos equipamentos de raio X do município era 
do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
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discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo conforme descrição na planilha 
nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.5.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes 
comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; 
consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de 
resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. As 
atividades são realizadas de forma intermitente na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, 
receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), coleta preventivo, vacinas, triagem e demais 
procedimentos médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e 
ginecológica); balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas 
para manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das 
mãos. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos 
de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
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• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
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ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

 

 

 



 
 
 

359 
c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros ou 
Auxiliares de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.5.9 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano I – Jonas Pedro da Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 30/08/2017 e 31/08/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 156,0 lux a 776,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 29,5°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 23,3°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de reuniões (também sala dos agentes 
comunitários); sala de triagem; sala de vacina; sala de procedimento; consultório de enfermagem; 
consultório odontológico; consultório médico; expurgo; DML; sala de esterilização; sala abrigo de 
resíduos; cozinha de uso dos funcionários e banheiros para uso de funcionário e de uso público. As 
atividades são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade 
de saúde, dispondo de vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais de 
limpeza, A lavagem manual de pano de chão e material de limpeza é realizada em tanque no DML. Os 
resíduos são armazenados no abrigo de resíduos em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final. Em função da natureza do serviço, 
existe o contato permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. A exposição ao calor do fogão foi 
considerada desprezível.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Era responsável pelo café. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 

(concentração de 0 a 
10%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e 
do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
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• Luvas de limpeza tipo amarela (CA 12895) 
• Touca descartável (sem CA). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza; máscara semi facial; touca cabelo; luva PVC ou nitrílica 
ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; uniforme (calça + camisa); 
avental de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
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limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa não existindo abrigo temporário de resíduos no local. Este lixo e 
a forma de sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são 
diferentes em natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se 
aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo 
laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 



 
 
 

364 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
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industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO I – JONAS PEDRO DA SILVA expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Zelador exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também ser aplicado para 
Auxiliares de Serviços Gerais, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros colaboradores 
com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.6 – UNIDADE MUNICIPAL: ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL 

IDENTIFICAÇÃO: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, n° 110, Bairro Centro 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
 
PLANILHA: 

6.2.6.1 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo (Recepcionista) 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para uso 
público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atribuições do cargo em sala de entrada do prédio 
utilizada como recepção e espera são realizadas na posição sentada a maior parte do tempo dispondo 
de mobiliário (mesa e cadeira) para atendimento de pacientes e prestação de informações acerca da 
unidade de saúde. A ventilação era natural e artificial (ventilador de parede) com temperatura de 28,4°C 
variável para mais ou para menos. A iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância de 1913,0 lux na mesa de trabalho. Nesta unidade de saúde, a mesa do recepcionista e os 
assentos utilizados na espera por pacientes e acompanhantes estão no mesmo espaço físico, havendo 
o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: calçado fechado. 
Outros EPIs se a secretaria assim o determinar (caso de epidemia, por exemplo). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO 
(RECEPCIONISTA) na unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
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pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO 
(RECEPCIONISTA) na unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO 
(RECEPCIONISTA) na unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
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adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode 
também ser aplicado para Assistentes e Auxiliares Administrativos e outros cargos 
com funções administrativas e/ou de recepção que vierem a laborar nessa unidade 
municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.2 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Agente Comunitário de Saúde permanece grande parte da sua jornada diária de trabalho em áreas 
externas ao ESF junto à comunidade por meio de visitas diárias a residências da localidade. Uma menor 
parte de sua jornada diária de trabalho era realizada no ESF, conforme o cronograma semanal 
estabelecido pela equipe de agentes comunitários, para a digitação de relatórios ou realização de 
reuniões. 
 

ESF Urbano II – Antônio Coronel: unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 
lux, ventilação natural com a temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo 
com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar 
condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de 
enfermagem e de preventivo e pré-natal; sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de 
observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de 
digitação (ou sala dos agentes comunitários); sala de esterilização; expurgo; almoxarifado; copa e 
banheiros para uso de funcionários e para uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. A sala 
de digitação era de uso dos agentes comunitários dispondo de uma mesa e cadeira para a digitação 
semanal dos relatórios das visitas realizadas. A ventilação era apenas natural com grande desconforto 
térmico, segundo os próprios agentes comunitários. A iluminação era natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 295,0 lux na mesa de trabalho. 
 

Áreas externas ao ESF Urbano II – Antônio Coronel: grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas ao ESF em visitas domiciliares de acordo com a micro área de atuação 
de cada agente comunitário, estando este, sujeito a condições climatológicas diversas (sol, chuva, calor 
e frio). O trânsito e deslocamento pelas ruas dos bairros são realizados por conta do próprio servidor 
(motos, carros, bicicletas ou caminhadas) ou bicicletas da própria unidade de saúde. Poderá existir 
contato eventual com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose e 
outras) durante algumas das visitas domiciliares. Nos trajetos de trabalho carrega bolsa ou mochila 
para transporte de planilhas e outros itens de peso variável de acordo com o volume e densidade do 
material. 
 

O contato do Agente Comunitário de Saúde com pacientes na unidade de saúde é eventual uma vez 
que a permanência deste colaborador no local é mais para a digitação de laudos e reuniões e não para 
a prestação contínua e ininterrupta de serviços junto ao paciente. Quase toda a jornada diária de 
trabalho do Agente Comunitário de Saúde é realizada nas visitas domiciliares programadas pela 
Equipe. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atuar na perspectiva de promoção, prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando 
famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde, realizar mapeamento 
e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde, consolidando e analisando as 
informações obtidas, fazer programação, avaliação e reprogramação do plano de ação local de saúde, 
participar e mobilizar a população para as reuniões do conselho de saúde, identificando indivíduos ou 
grupos que demandam cuidados especiais, sensibilizando a comunidade para a convivência. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Calor 

29°C para mais ou para 
menos de acordo com as 

condições climáticas locais. 
Sol Habitual 

Radiação solar Avaliação qualitativa Sol Habitual 

Químicos Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana; 
residências com 

pessoas doentes ou 
com ausência de 

higiene 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Recebiam duas camisetas de malha com manga comprida. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Mesmo sem caracterização de insalubridade, fazer a distribuição imediata, gratuita e regular 

de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE com treinamento quanto ao uso correto e sua 
obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor solar; touca ou boné árabe; camisa de manga 
comprida; repelente para insetos; luvas descartáveis; botina de segurança; capa de chuva. 

• Não percorrer ou permanecer em locais com riscos de ataques de cães e outros animais 
perigosos. 

• Não permanecer em locais com riscos de descargas atmosféricas, devendo a atividade ser 
interrompida de imediato. 

• Não entrar em locais ou permanecer em contato com pessoas suspeitas ou portadoras de 
doenças infectocontagiosas, com a recomendação de que a pessoa portadora da moléstia procure a 
unidade de saúde mais próxima para o tratamento adequado. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Fazer uso de bolsas confortáveis e limitar o volume e peso do material transportado na bolsa. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 
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• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Instalação de ar condicionado em todas as salas para melhor conforto térmico de 
colaboradores e usuários da unidade de saúde. 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: em função da localização geográfica do município e serviços 

realizados em áreas externas, existe exposição habitual a radiação solar e 
temperaturas incômodas de fonte origem natural. Essa exposição é variável ao longo 
do ano, local de permanência (construções, arborizações, locais abertos, etc), horário 
do dia e condições de nebulosidade (céu nublado ou aberto). 
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 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: pode haver o contato eventual com pessoas portadoras ou 

não de doenças infecto contagiosas (tuberculose, hanseníase e outros) nas visitas 
domiciliares e na unidade de saúde. Grande parte de sua jornada de trabalho é 
desenvolvida em áreas externas à unidade de saúde, pois, o trabalho deste 
colaborador é junto à comunidade por meio de visitas domiciliares, daí o motivo do 
contato com pacientes na unidade de saúde ser eventual e não permanente. Na 
unidade de saúde, também não existe a prestação contínua a pacientes por parte 
deste colaborador, até porque é atribuição de outros profissionais (equipe de 
atendimento médico, enfermagem, odontológico e administrativo). A permanência 
deste colaborador na unidade de saúde é mais para a digitação de relatórios e 
reuniões. Embora o trabalho desenvolvido por estes colaboradores seja de extrema 
importância no sistema público de saúde por serem os primeiros a entrarem em 
contato com pessoas ou famílias, portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, 
residências não são enquadradas como estabelecimentos voltados aos cuidados da 
saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois, o trabalho deste colaborador é com pessoas e 
não animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, 
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visto que grande parte dos serviços é realizado em áreas externas ao estabelecimento 
por meio de visitas domiciliares. Mesmo havendo a possibilidade de contato do 
servidor com pessoas ou animais portadores ou não de doenças infectocontagiosas 
durante a visita domiciliar, é preciso esclarecer que domicílios não se enquadram 
como hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação ou qualquer outro estabelecimento destinado aos cuidados da saúde 
humana. E ainda que possa haver o contato com pacientes na unidade de saúde, este 
contato é classificado apenas como eventual, até porque não é atribuição deste 
colaborador a prestação de serviço contínuo ao paciente na unidade de saúde, que 
conta para isso com outros profissionais habilitados para tal função]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a tratamento de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não 
atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação e por não se tratar de um 
laboratório para este fim];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações 
de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. É o caso por exemplo, da Agente 
Comunitária de Saúde Geiseane da Silva Lima do ESF Urbano I que estava adaptada 
na função de Recepcionista naquela unidade municipal, no qual foi elaborado um 
laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.3 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Consultório Dentário 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 298,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 22,5°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em aço inox para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados 
nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. 
Os serviços de esterilização podiam ser realizados na sala de esterilização [piso cerâmico, laje de 
cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 362,0 lux e 
ventilação natural com temperatura de 28,4°C] com bancada e pia em granito e aço inox, autoclave e 
seladora. A estrutura física da unidade em alvenaria, laje de cobertura e piso cerâmico era composta 
de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; sala de atendimento 
ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala de curativos; sala 
de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); sala de esterilização; 
expurgo; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para uso público. Possui um abrigo 
externo de resíduos. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante em 
função do equipamento do raio x móvel (o raio x não é do tipo arco cirúrgico). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O Auxiliar de Consultório Dentário pela descrição da prefeitura pode ter as seguintes atribuições: 
atendimento de pacientes em portarias de postos de saúde e consultórios odontológicos; orientar; 
atender e cadastrar paciente nas unidades de saúde; realizar registros de requisições odontológicas e 
de exames em geral; realizar ações preventivas e de manutenção na rede municipal de ensino; 
colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; manter organizados os arquivos, 
equipamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços da sua área e executar outros 
serviços correlatos a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos 
Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 

média de 
63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 

Radiação não ionizante Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; zinco e 
mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-
cresol, formaldeído; 

bicarbonato de sódio; acetato 
de etila; álcool anidro; ácido 

fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 
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Cloreto de benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno sulfônico 
90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter 
sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro 
ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; 
soda cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com disparador remoto. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Sala de esterilização com autoclave. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695; 36964). 
• Óculos de proteção (CA não identificado). 
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• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 

proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação. Durante as diligências, a Auxiliar de Consultório 
Dentário informou que tinha semana que era realizado de dois a três raio x por semana 
no máximo e que tinha semana que nada era realizado. O equipamento possui 
acionamento remoto para maior segurança do operador). Nenhum dos equipamentos 
de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de 
raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
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de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações 
de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
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equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO na 
unidade municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Consultório Dentário conforme 
descrição na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: Para fins de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, 
este laudo é também válido para o Técnico de Higiene Dental. 
 

Observação 3: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 4: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde e em Escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.4 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para 
uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atividades são realizadas na maior parte do 
tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, 
balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais de limpeza, Os resíduos são armazenados no 
abrigo externo de resíduos em tambores com tampa de propriedade da empresa responsável pela 
coleta, transporte, tratamento e destinação final. Em função da natureza do serviço, existe o contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Lava banheiros e 
demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços de saúde, 
não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Combizel LH 

(concentração de 0 a 
1%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e 
do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Luvas de limpeza tipo amarela (CA 6110; 12894) 
• Touca descartável (sem CA). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza; máscara semi facial; touca cabelo; luva PVC ou nitrílica 
ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; uniforme (calça + camisa); 
avental de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 
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• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa. Este lixo e a forma de sua coleta não pode ser comparado ao 
lixo urbano coletado que são diferentes em natureza e volume. Não existe contato 
com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: 
garis ou coletores de lixo laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de 
resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
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1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

 



 
 
 

397 
c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Zeladores, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros 
colaboradores com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.5 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para 
uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atividades são realizadas de forma intermitente 
na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e 
HIV), coleta preventivo, pré-natal, vacinas, triagem, observação, inalação e demais procedimentos 
médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e ginecológica); 
balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para 
manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. 
Os serviços de esterilização de materiais eram realizados na sala de esterilização por meio do uso de 
autoclave. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695; 36964). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
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luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
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não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também 
ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares 
de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa mesma 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.6 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para 
uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atividades são realizadas de forma intermitente 
na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e 
HIV), coleta preventivo, pré-natal, vacinas, triagem, observação, inalação e demais procedimentos 
médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e ginecológica); 
balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para 
manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. 
Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 
uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, o Médico poderá: proceder exames médicos nos funcionários a serem 
admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros e 
hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os programas 
de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de doenças, 
participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas relacionados 
com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de exames de raio x, 
bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do paciente, 
examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar 
orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de 
óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo... 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695; 36964). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
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infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal ESF URBANO 
II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.7 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais no ESF Urbano II – Antônio Coronel enquanto 
não dirige o veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. A unidade de saúde foi 
construída em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a temperatura 
média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas locais nas 
salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física era composta de 
sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; sala de atendimento 
ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala de curativos; sala 
de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); sala de esterilização; 
expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para uso público. Possui um 
abrigo externo de resíduos. Os veículos tipo passeio ou ambulância são utilizados no transporte de 
pacientes entre essa unidade de saúde e outros estabelecimentos de saúde existentes na cidade ou 
outro município. Diante do descrito, este colaborador tem contato permanente com pacientes em 
estabelecimento voltado aos cuidados da saúde humana. As vias de trânsito pavimentadas ou não são 
compostas de estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas e avenidas em áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar membros da equipe nos atendimentos domiciliares; transportar pacientes com dificuldades 
locomotoras entre o ESF e a residência; transportar pacientes entre essa unidade de saúde e os demais 
estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. Verificar diariamente as condições dos 
veículos (água, óleo, combustível, bateria, sistema elétrico), providenciando sua manutenção 
preventiva e corretiva; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar 
com os mecânicos possíveis problemas apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de 
transportes e de ocorrências; recolher os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa solicitar ambulância 
específica para este fim ou o transporte por conta do paciente em veículo próprio. 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 
com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; luvas descartáveis de procedimentos; 
máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
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enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de pacientes]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes 
de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal 
técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios 
(exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) 
estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
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Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.8 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Consultório Odontológico da unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 298,0 lux, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 22,5°C ajustável para mais ou para menos pelo 
servidor. O Consultório odontológico tem cadeira ajustável de movimentos para paciente, refletor de 
luz, canetas de baixa e alta rotação, sugador, fotopolimerizador, amalgamador e porta amálgama, 
ultrassom, raio x odontológico, revelador, pias e bancadas em aço inox para manipulação e 
higienização de instrumentos de trabalho e higienização das mãos. Os trabalhos podiam ser realizados 
nas posições de pé e sentada alternativamente, tendo o odontólogo e o seu auxiliar assento na sala. 
Os serviços de esterilização podiam ser realizados na sala de esterilização [piso cerâmico, laje de 
cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 362,0 lux e 
ventilação natural com temperatura de 28,4°C] com bancada e pia em granito e aço inox, autoclave e 
seladora. A estrutura física da unidade em alvenaria, laje de cobertura e piso cerâmico era composta 
de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; sala de atendimento 
ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala de curativos; sala 
de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); sala de esterilização; 
expurgo; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para uso público. Possui um abrigo 
externo de resíduos. No exercício do seu cargo, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização. Pode haver exposição eventual a radiação ionizante em 
função do equipamento do raio x móvel (o raio x não é do tipo arco cirúrgico). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Proceder atendimento odontológico preventivo aos funcionários municipais; atender a comunidade 
através de postos fixos ou ambulatoriais com serviços odontológicos; realizar ações preventivas e de 
manutenção na rede municipal de ensino; colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; 
elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e 
funcionamento dos serviços odonto-sanitários; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando 
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buco-dentárias do 
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento indicado; fazer o encaminhamento 
a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; aplicar medidas tendentes à 
maioria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; promover e participar do 
programa da educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes 
para evita-los; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 
diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Ruído 

Amplitude de 
74,3 dB (A) e 

média de 
63,3 dB(A) 

Instrumentos 
eletromecânicos de 
uso na odontologia 

Habitual 
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Radiação não ionizante Avaliação 
qualitativa 

Raio x odontológico Eventual 

Químicos 

Prata; estanho; cobre; zinco e 
mercúrio 

Avaliação 
qualitativa 

 Composição da 
amálgama Eventual 

 Outros (2,6-:Di-terc-butil-p-
cresol, formaldeído; 

bicarbonato de sódio; acetato 
de etila; álcool anidro; ácido 

fosfórico; etc) 

Avaliação 
qualitativa 

Resina; formocresol; 
eugenol; prime&bond 
21; curativo alveolex;  

cavitine e condact 
37. 

Eventual 

Cloreto de benzalcônio; ácido 
linear alguil benzeno sulfônico 
90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter 
sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro 
ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; 
soda cáustica; álcool lauril 
etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Avaliação 
qualitativa 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Biológicos Vírus, fungos e bactérias Avaliação 
qualitativa 

Pacientes e 
materiais de trabalho 

de uso em 
procedimentos 
odontológicos 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Consultório com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Os níveis de ruído, embora possam ser irritantes aos colaboradores do setor, se encontram 

dentro dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da NR 9. 
• O equipamento de laser não é prejudicial à saúde dos funcionários, uma vez que o foco é 

pontual e o tempo de exposição é eventual. 
• Aparelho de raio x com disparador remoto. 
• A amálgama utilizada se encontra em cápsulas e os seus componentes internos são misturados 

em amalgamador com as devidas proteções já saindo em pasta a fim de evitar o contato prolongado 
com esses componentes. Os profissionais dispõem de porta amálgama para pegar o material e inserir 
no dente do paciente. Ademais, a maioria dos procedimentos é realizada com resina com pouco uso 
da amálgama por motivos estéticos de preferência do paciente. Logo, o contato é apenas eventual. 

• Os demais produtos ou medicamentos odontológicos são aplicados de maneira segura em 
pacientes não constituindo riscos ambientais aos funcionários do setor. Possível contaminação, se 
ocorrer, seria apenas acidental. 

• As superfícies de contato do consultório eram lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Sala de esterilização com autoclave. 
• Lixeira para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
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• Pia com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695; 36964). 
• Óculos de proteção (CA não identificado). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos e uso de 
revelador; jaleco; calçado fechado; protetor de tireoide e avental plumbífero no caso de raios x (nesse 
caso, preferencialmente, permanecer apenas o odontólogo e o paciente no momento do acionamento). 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao ruído se dava de forma habitual sempre dentro 

dos limites de tolerância da NR 15 e do nível de ação da norma regulamentadora NR 
9 não sendo necessário o uso de protetor auricular. A possível exposição a radiação 
ionizante se dava apenas eventualmente em função do equipamento de raio x (a 
exposição não era habitual e nem permanente e não oferecia risco acentuado ao 
operador do equipamento e do auxiliar, tendo o auxiliar a opção de não permanecer 
na sala durante a sua operação. Durante as diligências, a Auxiliar de Consultório 
Dentário informou que tinha semana que era realizado de dois a três raio x por semana 
no máximo e que tinha semana que nada era realizado. O equipamento possui 
acionamento remoto para maior segurança do operador). Nenhum dos equipamentos 
de raio X do município era do tipo arco cirúrgico que deve ser operado por técnico de 
raio x. 
 Agentes Químicos: quanto aos agentes químicos presentes em amálgamas, 

resinas e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, o contato é 
eventual havendo EPI’s disponíveis no setor para minimização quanto ao contato com 
produtos químicos. O contato com cada um desses agentes não é permanente, até 
porque são vários os procedimentos no setor. Medicamentos de uso nos pacientes, 
em geral, já vêm preparados de forma que sejam aplicados de modo mais eficiente e 
seguro para o paciente e para todos os profissionais do setor. A amálgama vem em 
cápsulas e é preparada em amalgamador com as suas devidas proteções. Esta 
amálgama é então retirada da cápsula em forma de um molde com o auxílio de um 
porta amálgama e inserida no dente do paciente de modo seguro. O uso de EPIs é 
suficiente para proteção dos funcionários. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em toda a jornada de trabalho. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Para o ruído, limite de tolerância de 85,0 dB(A) conforme anexo 1 da NR 
15, logo, a exposição dentro do limite de tolerância. Para a radiação Ionizante, o limite 
se encontra definido na Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção 
de julho de 1988, citada pelo Anexo N° 5 (Radiações Ionizantes) da Norma 
Regulamentadora NR-15 do MTE e também da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde. A exposição é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. Segundo a literatura, 

a amálgama é composta de prata, estanho, cobre, zinco e mercúrio em proporções 
variáveis de acordo com o fabricante. O mercúrio presente na amálgama tem limite 
de tolerância de 0,04 mg/m³ (concentrações de até 48 horas/semana) de tolerância 
para via respiratória conforme quadro n° 1 do anexo n° 11 da NR 15, não havendo 
limite de tolerância via cutânea. Acima desse limite, a insalubridade seria 
caracterizada em grau máximo. Porém, não há do que se questionar em relação a 
essa exposição, uma vez que os profissionais do setor fazem uso de amalgamador 
para a trituração de seus componentes. Esse material é retirado em forma pastosa 
com auxílio de um porta amálgama, uso de máscara e luvas e portanto, suficiente para 
proteção do trabalhador. Mesmo com a alegação de que pode conter vazamento, este, 
se ocorrer, é apenas acidental e não uma ocorrência normalmente frequente. 
Também, temos que considerar que em virtude da exigência de procedimentos mais 
estéticos por pacientes, o uso de amálgama tem sido reduzido sistematicamente e 
substituído por resinas que conferem maior qualidade estética. O outro agente com 
limite de tolerância para grau máximo é o formaldeído [1,6 ppm ou 2,3 mg/m³ 
(concentrações de até 48 horas/semana)] existente no formocresol para tratamentos 
de canal. Os demais agentes químicos presentes em resinas e demais medicamentos 
odontológicos caracterizariam insalubridade em grau médio ou mínimo, mas, devido 
as condições de aplicação, concentração e uso de EPIs não há o que falar em 
adicional de insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo para agentes químicos. 
Os limites de tolerância aplicados para todos os demais possíveis agentes químicos 
empregados na forma de resinas ou medicamentos e álcool para desinfecção das 
mãos são na verdade aplicados em exposições ocupacionais existentes durante 
fabricação, envasamento, mineração (mercúrio, por exemplo) e outras atividades 
econômicas em que a exposição a estes agentes ocorre em sua forma concentrada e 
onde o uso de EPIs e medidas de proteção coletiva seriam ainda insuficientes à 
proteção dos trabalhadores. Levar em consideração também que são vários os 
procedimentos odontológicos realizados e que não são utilizados sempre os mesmos 
medicamentos. Em relação ao possível uso de detergente enzimático os componentes 
deste produto não têm previsão legal na NR 15. A maior preocupação desses 
profissionais deveriam ser a ergonômica que realmente são de difícil controle e que 
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podem causar mais problemas a saúde e quanto aos agentes biológicos que iremos 
discutir abaixo. Em relação aos problemas ergonômicos, temos a lembrar que estes 
não ensejam o adicional de insalubridade 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015. Observação 
(*1) 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
 

Observação (*1): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU 
de 08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 
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04 de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (*1), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X 
tipo arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador 
do município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Odontólogo conforme descrição na planilha 
nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde e em Escolas. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.9 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para 
uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atividades são realizadas de forma intermitente 
na posição sentada e de pé nos serviços de orientação, receituários, testes rápidos (hepatite, sífilis e 
HIV), coleta preventivo, pré-natal, vacinas, triagem, observação, inalação e demais procedimentos 
médicos e de enfermagem dispondo de mobiliário (mesas, cadeiras, macas comum e ginecológica); 
balança adulto; balança pediátrica; instrumentos e materiais clínicos e pias e bancadas para 
manipulação, lavagem, higienização e desinfecção de materiais e instrumentos de trabalho e das mãos. 
Os serviços de esterilização de materiais eram realizados na sala de esterilização por meio do uso de 
autoclave. Em função da natureza do serviço, existe o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com descrição da Prefeitura, este Colaborador pode: Receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Salas com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e do paciente. 
• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
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• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Sala de esterilização com autoclave de materiais e equipamentos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 30695; 36964). 
• Touca descartável (sem CA). 
• Jaleco e calçado fechado particular. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 
impactos de partículas e materiais; máscara semi facial; touca cabelo; luva descartável procedimentos; 
luva PVC ou nitrílica ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; jaleco; 
calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
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• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
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ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal ESF URBANO II – ANTÔNIO CORONEL na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de 
avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo 
poderá também ser aplicado para Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros ou 
Auxiliares de Serviços de Saúde com funções de atendimento de enfermagem nessa 
mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.6.10 
UNIDADE MUNICIPAL: ESF Urbano II – Antônio Coronel 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 21/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 165,0 lux a 1913,0 lux, ventilação natural com a 
temperatura média de 28,4°C variável para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas 
locais nas salas sem climatização e de 22,5°C nas salas com ar condicionado. A estrutura física da 
unidade era composta de sala de recepção e espera; sala de enfermagem e de preventivo e pré-natal; 
sala de atendimento ambulatorial; sala de inalação e de observação; sala arquivo; sala de vacinas; sala 
de curativos; sala de reuniões; sala de triagem; sala de digitação (ou sala dos agentes comunitários); 
sala de esterilização; expurgo; DML; almoxarifado; copa e banheiros para uso de funcionários e para 
uso público. Possui um abrigo externo de resíduos. As atividades são realizadas na maior parte do 
tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade de saúde, dispondo de vassouras, rodo, 
balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais de limpeza, Os resíduos são armazenados no 
abrigo externo de resíduos em tambores com tampa de propriedade da empresa responsável pela 
coleta, transporte, tratamento e destinação final. Em função da natureza do serviço, existe o contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Lava banheiros e 
demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços de saúde, 
não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração 
de 46,2% ou outra) no 

produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Combizel LH 

(concentração de 0 a 
1%) no produto 

variável de acordo 
com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Unidade pública 
para os cuidados 

da saúde humana; 
lixo e banheiros 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Alguns ambientes internos com ar condicionado para maior conforto térmico do colaborador e 
do paciente. 

• Superfícies de contato lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Máscara semi facial descartável de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luvas descartáveis de procedimentos em látex (CA 36973). 
• Luvas de limpeza tipo amarela (CA 6110; 12894) 
• Touca descartável (sem CA). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 

antes e depois do uso das mesmas. 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 

de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), utilizar 
vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo descarpack. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: óculos contra 

impactos de partículas e materiais em limpeza; máscara semi facial; touca cabelo; luva PVC ou nitrílica 
ou borracha tipo amarela na higienização de materiais e equipamentos; uniforme (calça + camisa); 
avental de silicone ou outro material impermeável e calçado tipo bota. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Portas e janelas sempre abertas durante a limpeza e manipulação dos produtos de limpeza. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. Os trabalhadores que realizam a 
limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos 
princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e 
procedimentos em situações de emergência. 
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• A varrição seca em áreas internas deve ser proibida. 
• Disponibilizar carrinho multifuncional de limpeza para agilizar os trabalhos, diminuição de 

esforço físico e contra riscos de acidentes durante o transporte de lixo. 
• Avaliação contínua das mangueiras de gás quanto a conservação e validade. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrados. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas é também 
suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa. Este lixo e a forma de sua coleta não pode ser comparado ao 
lixo urbano coletado que são diferentes em natureza e volume. Não existe contato 
com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos trabalhadores da limpeza urbana: 
garis ou coletores de lixo laborando em caminhões de lixo e usinas de triagem de 
resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque esta unidade de saúde não é utilizada para isolamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado 
de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários destes recintos]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado para 
trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de separação, 
tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de um 
colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
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1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização na 
unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de 
pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal ESF 
URBANO II – ANTÔNIO CORONEL expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

 

 



 
 
 

439 
c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Zelador exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. Para fins de avaliação de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial, este laudo poderá também ser aplicado para 
Auxiliar de Serviços Gerais, Trabalhadores Braçais, Garis ou outros colaboradores 
com funções de limpeza nessa mesma unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.7 – NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) 

IDENTIFICAÇÃO: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, n° 110, Bairro Centro 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
 

PLANILHA: 
6.2.7.1 

UNIDADE MUNICIPAL: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 
CARGO/FUNÇÃO: Bioquímico 

Levantamentos Ambientais: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Laborava de forma integrada pelo NASF e pelo laboratório do Hospital (Unidade Mista Aroldo Lima 
Couto). Pelo NASF, atende em ESFs das áreas urbanas e de assentamentos e em visitas domiciliares, 
junto aos demais membros da equipe que compõem o NASF. 
Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Laboratório do Hospital (Unidade Mista Aroldo Lima Couto): três salas contínuas e sala de preparo 
do BK do laboratório do Hospital em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 217,0 lux e 527,0 lux de acordo com o ambiente e ventilação 
natural e artificial (ar condicionado) com temperatura de 25,3°C ajustável pelo servidor. A estrutura 
deste laboratório era composta de sala de coleta, sala de preparo de amostras e sala das análises. O 
setor dispõe de mobiliário (mesas e cadeiras) e bancadas de trabalho para uso de computador e demais 
serviços burocráticos do setor, coleta de sangue do paciente, preparo de amostras e análises 
bioquímica, bacteriológica, hematológica e outros serviços de laboratório com uso de agulhas, 
centrifugador, aparelho de hemograma, microscópio, homogeneizador de sangue, banho-maria, entre 
outros.  
 

Os ESF em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e cobertura (laje 
ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou 
ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com recepção e espera, 
consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem (triagem, vacina, 
observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e com amostras (material contaminado) no laboratório. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Profissional que labora de forma integrada pelo NASF e pela Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
(Hospital). No Hospital, o Bioquímico poderá: coordenar, supervisionar e executar atividades 
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relacionadas às análises clínicas laboratoriais, orientar e supervisionar técnicas auxiliares de laboratório 
na execução de suas atividades; manter em ordem o arquivo de documentos e de registro de exames 
do setor; executar determinações laboratoriais pertinentes a parasitologia, urinálise, imunologia, 
hematologia, bioquímica e microbiologia (bacteriologia, virologia e micologia); interpretar resultados de 
análise, elaborando e propondo medidas aconselháveis; fornecer dados estatísticos e apresentar 
relatórios de suas atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. No NASF, deverá: participar de reuniões com 
profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações 
e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma 
integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; 
participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho 
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; treinar, 
capacitar e supervisionar recursos humanos da atenção básica/saúde da família para execução das 
atividades de assistência farmacêutica; participar de grupos programáticos abordando questões 
pertinentes à área. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 

laboratório de análises. 
Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 
• Respirador PFF2(S) N 95 (CA 13211). 
• Óculos de proteção (CA não identificado). 
• Touca e máscara descartável. 
• Jaleco e calçado de uso próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 
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• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Proteção (cortinas ou persianas) contra claridade excessiva na bancada de análises. 
• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 

o NASF e o ESF. 
• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 

conforto e segurança. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: jaleco, calçado 
fechado, luvas de procedimento, óculos de proteção, respiradores comuns ou N 95, avental de silicone, 
etc. Outros EPIs de acordo com a avaliação de risco da equipe do NASF e das unidades de saúde. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
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 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e também com materiais 
contaminados (amostras) em laboratório de análise clínica. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
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pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
sendo o trabalho também enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de 
anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais 
deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA E 
NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO HOSPITAL. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Bioquímico exercendo as atividades 
descritas na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pelo NASF 
não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo e/ou unidade 
municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por exemplo, na 
Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso 
da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.7.2 

UNIDADE MUNICIPAL: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 
CARGO/FUNÇÃO: Fisioterapeuta 

Levantamentos Ambientais: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Laborava pelo NASF atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto 
aos demais membros da equipe do NASF. 
Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Os ESF em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e cobertura (laje 
ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou 
ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com recepção e espera, 
consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem (triagem, vacina, 
observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. Poderá haver o 
atendimento de pacientes na Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. Faz uso de materiais e 
instrumentos de apoio para tratamento de fisioterapia. O contato físico com o paciente é contínuo pois, 
pode ser preciso levantar, apoiar, sentar, deitar, virar o paciente durante as atividades fisioterápicas, 
principalmente, aqueles que têm os movimentos mais limitados ou acamados. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF, poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, 
para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver 
educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com 
as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação 
em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à 
instalações de processos que levam à incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, 
minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência corporal; realizar abordagem familiar 
e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a ergonomia e postura de crianças e 
adolescentes; desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituídos 
(hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de 
patologias, a independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de 
portadores de deficiências transitórias ou permanentes; realizar atendimentos ambulatoriais e 
domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou 
impossibilitados, encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• Aparelhos e instrumentos de trabalho com materiais de fácil limpeza e higienização. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde, visitas domiciliares e outros 
locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
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código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Fisioterapeuta exercendo as atividades 
descritas na planilha acima pelo NASF. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pelo NASF 
não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo e/ou unidade 
municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por exemplo, na 
Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso 
da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.7.3 

UNIDADE MUNICIPAL: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 
CARGO/FUNÇÃO: Nutricionista 

Levantamentos Ambientais: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Laborava pelo NASF atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto 
aos demais membros da equipe do NASF. 
Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Os ESF em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e cobertura (laje 
ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou 
ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com recepção e espera, 
consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem (triagem, vacina, 
observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. Poderá haver o 
atendimento de pacientes na Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF, poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, 
para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver 
educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com 
as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação 
em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré estabelecidos; desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a 
prevenção de doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde; planejar, executar, 
coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e nutrição de acordo com o 
diagnóstico nutricional identificado na comunidade; desenvolver ações educativas em grupos 
programáticos; priorizar ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as 
doenças e agravos não transmissíveis e nutrição materno infantil; prestar atendimento nutricional, 
elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem 
como prescrição de dieta e evolução do paciente; promover articulação intersetorial para viabilizar 
cultivo de hortas e pomares comunitários, priorizando alimentos saudáveis regionais; integrar-se na 
rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, 
mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; realizar visitas domiciliares em conjunto com as 
ESF dependendo das necessidades. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde, visitas domiciliares e outros 
locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pelo NASF (NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
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código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Nutricionista exercendo as atividades 
descritas na planilha acima pelo NASF. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pelo NASF 
não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo e/ou unidade 
municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por exemplo, na 
Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso 
da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.7.4 

UNIDADE MUNICIPAL: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 
CARGO/FUNÇÃO: Professor Graduação (Educador Físico) 

Levantamentos Ambientais: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Laborava pelo NASF atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto 
aos demais membros da equipe do NASF. 
Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Os ESF em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e cobertura (laje 
ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou 
ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com recepção e espera, 
consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem (triagem, vacina, 
observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. Poderá haver o 
atendimento de pacientes na Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. Faz uso de materiais e 
instrumentos de apoio para tratamento de fisioterapia. Junto ao Fisioterapeuta, o contato físico com o 
paciente é contínuo pois, pode ser preciso levantar, apoiar, sentar, deitar, virar o paciente durante as 
atividades fisioterápicas, principalmente, aqueles que têm os movimentos mais limitados ou acamados. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF, poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, 
para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver 
educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com 
as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação 
em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; formar grupos de atividade física com crianças com sobrepeso e 
obesidade utilizando os espaços públicos já existentes; formar grupos de ginástica, caminhada e outros 
para adultos e idosos utilizando os espaços públicos já existentes; acompanhar usuários da ATI; formar 
grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espaços públicos já existentes; avaliar 
e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; oferecer orientações que promovam o auto cuidado 
e a prevenção de riscos em todas as suas ações; mobilizar a comunidade para participar da 
comemoração do dia mundial da atividade física; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• Aparelhos e instrumentos de trabalho com materiais de fácil limpeza e higienização. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde, visitas domiciliares e outros 
locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Professor Graduação (Educador Físico) 
exercendo as atividades descritas na planilha acima pelo NASF. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pelo NASF 
não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo e/ou unidade 
municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por exemplo, na 
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Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso 
da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.7.5 

UNIDADE MUNICIPAL: NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 
CARGO/FUNÇÃO: Psicóloga 

Levantamentos Ambientais: 22/09/2017 e 25/10/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Laborava pelo NASF atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto 
aos demais membros da equipe do NASF. 
Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Os ESF em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e cobertura (laje 
ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou 
ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com recepção e espera, 
consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem (triagem, vacina, 
observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. Poderá haver o 
atendimento de pacientes na Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF, poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, 
para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver 
educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com 
as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação 
em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré estabelecidos; desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo 
pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade; 
auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do 
portador de transtorno mental; realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, 
traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; realizar ações de difusão da 
prática de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao 
transtorno mental; acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, 
visando a reinserção social e a compreensão da doença; mobilizar os recursos da comunidade para 
constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; manter contato 
próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder 
acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; realizar consultas 
para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto terapêutico a ser 
executado por toda a equipe; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 
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referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; 
realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGA pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde, visitas domiciliares e outros 
locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
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isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGA pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) não ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGA pelo NASF (NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMÍLIA) expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Psicóloga exercendo as atividades 
descritas na planilha acima pelo NASF. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pelo NASF 
não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo e/ou unidade 
municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por exemplo, na 
Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso 
da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.8 – UNIDADE MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa) 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Avenida General Klinger, n° 568, Bairro Centro 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
 

PLANILHA: 
6.2.8.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na recepção que dispunha de mobiliário (balcão de recepção, mesa e cadeira) para os 
atendimentos telefônico e presencial, além de sofás de uso do público atendido na unidade. A 
ventilação era natural e artificial (ventilador de parede) e a iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão 
da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, 
projetos e programas, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo na Secretaria Municipal de Saúde e de recepção de pessoas e de 
atendimento telefônico. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 
municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode 
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também ser aplicado para Assistentes e Auxiliares Administrativos e outros cargos 
com funções administrativas e/ou de recepção que vierem a laborar nessa unidade 
municipal. Este era o caso da Agente Administrativa Maria Aparecida Carlos da Silva. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na digitação que dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) para os serviços de digitação em 
computadores. A ventilação era natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e 
burocráticos, projetos e programas, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo na Secretaria Municipal de Saúde por meio de digitação de 
documentos. Não estava em atribuições previstas no cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos).. 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 
municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 
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• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
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ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode 
também ser aplicado para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos e outros 
cargos com funções administrativas e/ou de recepção que vierem a laborar nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na digitação que dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) para os serviços de digitação em 
computadores. A ventilação era natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e 
burocráticos, projetos e programas, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo na Secretaria Municipal de Saúde por meio de digitação de 
documentos no setor de Digitação dessa unidade municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos).. 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 
municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 
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• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
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expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Assistente Administrativo exercendo as 
atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode 
também ser aplicado para Agentes e Auxiliares Administrativos, Digitadores e outros 
cargos com funções administrativas e/ou de recepção que vierem a laborar nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo (Secretário 
Executivo do Conselho) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. O colaborador Paulo 
Roberto Miguel era concursado como Assistente Administrativo do Hospital, mas, estava cedido para 
ao Conselho Municipal de Saúde instalado em sala com ventilação natural e iluminação natural e 
artificial (lâmpadas LED). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e 
burocráticos, projetos e programas, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Secretariar o Conselho Municipal de Saúde (digitações, impressões, arquivos, e-mails, etc). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 
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• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 

municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 
• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMO 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
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(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMO 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMO 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO na unidade municipal SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Assistente Administrativo laborando como 
Secretário Executivo do Conselho conforme descrição na planilha nessa unidade 
municipal apenas. Este laudo pode também ser aplicado para Agentes, Assistentes e 
Auxiliares Administrativos e outros cargos com funções administrativas nessa unidade 
municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
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periculosidade e aposentadoria especial. Por exemplo, o servidor Paulo Roberto 
Miguel era concursado como Assistente Administrativo do Hospital (Unidade Mista 
Aroldo Lima Couto), mas, estava cedido ao Conselho Municipal de Saúde. Para 
avaliação da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial desse servidor, 
deverá ser consultado este laudo e não o laudo do cargo administrativo elaborado 
para o Hospital. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes e LED) com iluminância variável 
de 82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas 
salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. A Assistente Social 
laborava em sala com ventilação natural e iluminação natural e artificial (lâmpadas LED). Essa unidade 
municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão da secretaria municipal de 
saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e programas, 
assistência social a famílias e pessoas doentes, transporte e político). Faz visitas domiciliares, CRAS 
e CREAS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com a Prefeitura, o Assistente Social poderá: orientar, encaminhar e/ou acompanhar os 
funcionários e, quando for o caso, seu familiar a atendimento médico-hospitalar, orientar os funcionários 
acerca da segurança social, orçamento familiar, educação sanitária, utilização do lazer e dos recursos 
comunitários, orientar e organizar programas sócio recreativos para maior e melhor relacionamento 
funcional dos servidores, realizar pesquisas e levantamentos para situações de problemas sociais da 
comunidade e realizar pesquisas e levantamentos para situações de problemas sociais da comunidade 
e propor medidas de atendimento; atender os municípios de conformidade com os programas de ação 
social, orientando-os e encaminhando-os para obtenção dos benefícios sociais; elaborar estudos e 
executar programas sociais com a utilização dos centros comunitários municipais, prestar assessoria e 
consultoria técnica em assunto de natureza social; participar, dentro de sua especialidade, de equipes 
multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e projetos, elaborar e/ou 
participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços especializados na 
área de desenvolvimento comunitário, mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente 
utilizados em benefício da população, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência, executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. Durante as diligências, a servidora informou trabalhar em parceria 
com o CRAS e o CREAS e dentro de suas atribuições, assegura o direito do paciente ao atendimento 
da saúde. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 
municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas (situação eventual), a 
unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, 
para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. E mesmo que este colaborador adentre unidades de saúde 
(Hospital, por exemplo), não existe prestação contínua de serviço a pacientes nessas 
unidades de saúde, sendo a unidade de gestão administrativa, o seu posto fixo de 
trabalho. Em suma, não existe o contato permanente com pacientes em unidades de 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos voltados aos cuidados de saúde 
humana. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio (20%) ou 
máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal que 
também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Assistente Social exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Não é válido para os demais 
servidores deste cargo das demais unidades municipais. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na sala de agendamentos e de transportes que dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) 
para uso de computadores e no exercício das demais atribuições administrativas. A ventilação era 
natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). Essa 
unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão da secretaria 
municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e 
programas, sociais, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo e burocrático (digitações, impressões, arquivos, atendimento público 
e telefônico, e-mails, etc) na Secretaria Municipal de Saúde. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
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• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
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ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Este laudo pode 
também ser aplicado para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos e outros 
cargos com funções administrativas e/ou de recepção que vierem a laborar nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Repartição pública de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro 
de madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável 
de 82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C 
nas salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; 
sala do secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da 
coordenação de saúde bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da 
atenção básica e programas; sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa 
e banheiros. A colaboradora não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores 
desta unidade municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos 
manuais de limpeza. Dispõe de um fogão de uso apenas eventual para café, chá e aquecimento de 
outros alimentos, não existindo cozimento no local, logo, com exposição insignificante a fonte artificial 
de calor produzida pelo fogão. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal, de uso apenas administrativo. Fazer o café dos 
funcionários. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa 

Água 
sanitária 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos Avaliação Qualitativa 

Lixo e 
limpeza de 
banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de limpeza (CA 15532) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 



 
 
 

501 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha de limpeza; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de 
proteção contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
MTE. 

• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência 
de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes; 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Havia o uso de luvas. Embora 
não insalubre e prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita 
de luvas no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
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trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. O Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria de Saúde não está 
enquadrado nas mesmas condições dos trabalhadores de limpeza lotados em 
unidades voltadas aos cuidados da saúde humana (ESFs e Hospital), pois, essa 
unidade municipal é de gestão administrativa e não de cuidados de saúde. Por estes 
motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas previstas no Anexo 14 da NR 15 
do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
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consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Zelador, Gari e 
Trabalhador Braçal em exercício destes cargos/funções, exclusivamente nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais (Digitadora) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na digitação que dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) para os serviços de digitação em 
computadores. A ventilação era natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e 
burocráticos, projetos e programas, transporte e político)..  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo na Secretaria Municipal de Saúde por meio de digitação de 
documentos. Não estava em atribuições previstas no cargo de Auxiliar de Serviço Gerais. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
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• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE DIGITADORA no setor de digitação da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE DIGITADORA no setor de digitação da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 
FUNÇÃO DE DIGITADORA no setor de digitação da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais na função de 
Digitadora no setor de digitação conforme descrito na planilha acima. Este laudo pode 
também ser aplicado para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, 
Digitadora e outros cargos com funções administrativas que vierem a laborar nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: Não poderá ser utilizado o laudo de Auxiliar de Serviços Gerais para 
a servidora Leidiane Alem Gomes para fins de insalubridade e periculosidade.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais (Auxiliar de 
Recursos Humanos da Secretaria de Saúde) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na sala de recursos humanos da secretaria de saúde que dispunha de mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computador e exercício das demais atividades administrativas. Nessa sala 
também funcionava a Coordenação de Saúde Bucal. A ventilação era natural e artificial (ar 
condicionado) e a iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos 
financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e programas, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de apoio administrativo em recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde. A servidora 
Glasiela Lourdes Pereira Folli não exercia as funções previstas para o Auxiliar de Serviços de Limpeza, 
mas, sim, funções administrativas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
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• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS da unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais em função 
administrativa do setor de recursos humanos conforme descrito na planilha acima. 
Este laudo pode também ser aplicado para Agentes, Assistentes e Auxiliares 
Administrativos e Auxiliar de Recursos Humanos e outros cargos com funções 
administrativas que vierem a laborar nessa unidade municipal. 
 

Observação 2: Não poderá ser utilizado o laudo de Auxiliar de Serviços Gerais para 
a servidora Glasiela Lourdes Pereira Polli para fins de insalubridade e periculosidade.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.10 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Agendamentos e Consultas 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. Essa colaboradora 
laborava na sala de agendamentos e de transportes que dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) 
para uso de computadores e no exercício das demais atribuições administrativas. A ventilação era 
natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). Essa 
unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão da secretaria 
municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e 
programas, sociais, transporte e político).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo de comissão em chefia pela Secretaria Municipal de Saúde para os procedimentos 
administrativos e burocráticos necessários ao agendamento de consultas, exames e outros serviços de 
saúde demandados para a população local existentes fora do Município. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva:  

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 
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• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE AGENTES E CONSULTAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio 
(20%) ou máximo (40%), assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal 
que também pode contar com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE AGENTES E CONSULTAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE AGENTES E CONSULTAS na 
unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
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ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Chefe de Agendamentos e de Consultas 
exercendo as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.11 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro (Coordenadora da Atenção 
Básica e Programas) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes e LED) com iluminância variável 
de 82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas 
salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. A Enfermeira Lidiane 
do Nascimento de Souza laborava na sala da Coordenação de Atenção Básica e Programas da 
Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativa) com ventilação natural e artificial (ventilador de 
coluna) e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é 
destinada aos cuidados da saúde humana e sim a gestão administrativa da secretaria municipal de 
saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e programas, 
assistência social a famílias e pessoas doentes, transporte e político). Pode haver a presença eventual 
(não permanente) de pessoas portadoras de alguma doença infectocontagiosa (hanseníase, 
tuberculose, etc). Poderá haver a prestação de serviços em áreas externas a Secretaria Municipal de 
Saúde, tais como: ESFs de áreas urbanas e rurais e Unidade Mista Aroldo Lima Couto, não existindo 
a prestação contínua de atendimento a pacientes e portanto, sem contato permanente com pacientes 
nessas unidades voltadas aos cuidados da saúde humana. O trânsito externo era realizado em veículo 
próprio ou da secretaria. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Realizar acompanhamento periódico e sistemático dos programas executados pelas unidades de saúde 
do município (ESFs e Hospital), promovendo espaços de debate sobre os processos de trabalho; 
desenvolver junto às equipes, uma rotina de avaliação e monitoramento do processo de trabalho e da 
assistência prestada à população; garantir, de forma regular, na agenda das equipes de Atenção 
Básica, períodos para Educação Permanente; realizar a cartografia do município, identificando as 
especificidades de cada território, facilitando o fluxo dos usuários na rede; realizar ações que promovam 
a integração da Atenção Básica com a Vigilância em Saúde; promover a integração entre todos os 
servidores lotados nas unidades de saúde e da secretaria de saúde. Através dessas atribuições, 
garantir a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde à população local. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas da unidade 
municipal para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO NA COORDENAÇÃO DA 
ATENÇÃO BÁSICA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas (situação eventual), a 
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unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, 
para gestão administrativa. Quando em visitas a ESFs e Hospital, não existe a 
prestação contínua de serviços a pacientes, inexistindo contato permanente com 
pacientes em estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. E mesmo que este colaborador adentre unidades de saúde 
(Hospital, por exemplo), não existe prestação contínua de serviço a pacientes nessas 
unidades de saúde, sendo a unidade de gestão administrativa, o seu posto fixo de 
trabalho. Em suma, não existe o contato permanente com pacientes em unidades de 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos voltados aos cuidados de saúde 
humana. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio (20%) ou 
máximo (40%). 

 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO NA COORDENAÇÃO DA 
ATENÇÃO BÁSICA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO NA COORDENAÇÃO DA 
ATENÇÃO BÁSICA na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades 
descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Não é válido para os demais 
servidores deste cargo das demais unidades municipais. 
 

Observação 2: Caso o servidor concursado como Enfermeiro passe a prestar 
serviços de enfermagem de forma permanente nos estabelecimentos voltados aos 
cuidados da saúde humana (Hospital e ESFs), deverá ser consultado o laudo 
elaborado para o cargo de Enfermeiro da unidade de saúde em labor. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.12 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista (Diretor de Transporte) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. O Diretor de 
Transporte laborava na sala de agendamentos e de transportes que dispunha de mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e no exercício das demais atribuições administrativas. A ventilação 
era natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes). 
Muito embora possa haver eventualmente (e não permanente) pessoas portadoras de alguma doença 
infectocontagiosa (hanseníase e tuberculose, por exemplo) em seu posto de trabalho, a unidade 
municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e sim para a gestão da secretaria municipal 
de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e burocráticos, projetos e programas, sociais, 
transporte e político). Seu cargo é mais de chefia e ocasionalmente, poderá substituir um dos motoristas 
no transporte de pacientes deste município até algum outro município (Campo Grande e Aquidauana).  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo de comissão em chefia pela Secretaria Municipal de Saúde para a coordenação do transporte 
de pacientes e pessoas entre o município de Nioaque e aqueles que oferecem alguns dos serviços não 
realizados na rede pública municipal. Coordena toda a equipe de motoristas da secretaria de Saúde. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva:  

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do MTE. 
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• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário, etc. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA (DIRETOR DE TRANSPORTE) 
na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas, a unidade municipal não 
é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, para gestão administrativa. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. O transporte de pacientes pelo Diretor de Transporte, quando 
ocorre, é apenas ocasional. O contato com pacientes não é permanente. Daí, não 
haver caracterização para insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%), 
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assim como ocorre com outras secretarias e paço municipal que também pode contar 
com pessoas com os mesmos tipos de problemas. 

 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA (DIRETOR DE TRANSPORTE) 
na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA (DIRETOR DE TRANSPORTE) 
na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO 
ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista no cargo de Diretor de 
Transportes exercendo as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal 
apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
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devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. Quando dos levantamentos ambientais para 
confecção deste laudo, o servidor Tadeu Gauna da Silva, concursado como motorista 
exercia o cargo em comissão de Diretor de Transportes. Caso este servidor retorne 
ou já tenha retornado a função exclusiva de motorista nas unidades de saúde (ESFs 
ou Hospital) consultar os laudos para as funções de motorista em cada uma dessas 
unidades de saúde. No caso de laborar como motorista em outras repartições públicas 
não vinculadas à Secretaria de Saúde, consultar o laudo elaborado para a função da 
repartição pública em que o servidor estiver laborando, lembrando que em alguns 
casos, foi caracterizada a insalubridade e em outros casos, não foi caracterizada a 
insalubridade. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.13 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Odontólogo (Coordenador de Saúde 
Bucal) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável de 
82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou para 
menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas salas 
com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. O Coordenador de 
Saúde Bucal laborava na mesa sala do setor de recursos humanos da secretaria de saúde que 
dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computador e exercício das demais atividades 
administrativas. A ventilação era natural e artificial (ar condicionado) e a iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, administrativos e 
burocráticos, projetos e programas, transporte e político). Pode haver a presença eventual (não 
permanente) de pessoas portadoras de alguma doença infectocontagiosa (hanseníase, tuberculose, 
etc). A visita a unidades de saúde não configura em prestação contínua de atendimento a pacientes e 
portanto, sem contato permanente com pacientes nessas unidades voltadas aos cuidados da saúde 
humana. O trânsito externo era realizado em veículo próprio ou da secretaria. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Realizar acompanhamento periódico e sistemático dos programas de saúde bucal oferecidos pelo 
Município, promovendo espaços de debate sobre os processos de trabalho; desenvolver junto às 
equipes, uma rotina de avaliação e monitoramento do processo de trabalho e da assistência prestada 
à população; identificar as especificidades de cada território, facilitando o fluxo dos usuários na rede. 
Garantir materiais, recursos financeiros e condições de trabalho ao desenvolvimento das atividades 
dos odontólogos com qualidade e segurança. Através dessas atribuições, garantir a qualidade dos 
serviços em saúde bucal prestados pelo Município à população local. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
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• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO DA 
SAÚDE BUCAL na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. Não existe exposição à radiação ionizante 

(raio x) no cargo de Coordenador de Saúde Bucal. Mesmo com os servidores 
(odontólogos e auxiliares) exercendo atividades de forma contínua em consultórios 
odontológicos, a exposição ao raio x se dava apenas eventualmente. Os 
equipamentos de raio x possuem controle remoto para acionamento seguro. Nenhum 
dos equipamentos de raio X do município era do tipo arco cirúrgico e estes devem ser 
operados por técnico de raio x. Por este motivo, não existe a caracterização da 
insalubridade em grau médio (20%) e muito menos em grau máximo (40%). 
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 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas (situação eventual), a 
unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, 
para gestão administrativa. Quando em visitas a consultórios odontológicos, não 
existe a prestação contínua de serviços a pacientes, inexistindo contato permanente 
com pacientes em estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. E mesmo que este colaborador adentre os diversos consultórios 
odontológicos, não existe prestação contínua de serviço a pacientes nessas unidades 
de saúde, sendo a unidade de gestão administrativa, o seu posto fixo de trabalho. Em 
suma, não existe o contato permanente com pacientes em consultórios odontológicos. 
Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio (20%) ou máximo 
(40%). 

 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos e nem 
por raio x. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO DA 
SAÚDE BUCAL na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ODONTÓLOGO NA COORDENAÇÃO DA 
SAÚDE BUCAL na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Coordenador de Saúde Bucal exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. Não é válido para 
os demais servidores deste cargo das demais unidades municipais. 
 

Observação 2: Caso o servidor concursado como Odontólogo passe a prestar 
serviços de odontologia de forma permanente nos consultórios odontológicos, deverá 
ser consultado o laudo elaborado para o cargo de Odontólogo da unidade de saúde 
em labor. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.8.14 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade municipal de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes e LED) com iluminância variável 
de 82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C nas 
salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; sala do 
secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da coordenação de saúde 
bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da atenção básica e programas; 
sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa e banheiros. O Secretário tinha 
sala individual com ventilação natural e artificial (ar condicionado) e iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes). Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana e 
sim a gestão administrativa da secretaria municipal de saúde (recursos financeiros, humanos, 
administrativos e burocráticos, projetos e programas, assistência social a famílias e pessoas doentes, 
transporte e político). Pode haver a presença eventual (não permanente) de pessoas portadoras de 
alguma doença infectocontagiosa (hanseníase, tuberculose, etc). Poderá haver a prestação de serviços 
em áreas externas a Secretaria Municipal de Saúde, tais como: ESFs de áreas urbanas e rurais e 
Unidade Mista Aroldo Lima Couto, não existindo a prestação contínua de atendimento a pacientes e 
portanto, inexistindo contato permanente com pacientes nessas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana. O trânsito externo era realizado em veículo próprio ou da secretaria. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas às 
atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das diretrizes 
do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, recebendo 
reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento dos mesmos e 
do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o desenvolvimento dos 
serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para possibilitar a avaliação 
das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e eventos, quando 
solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência de 

contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
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 Agentes Biológicos: não enquadrado. Embora possa haver a presença de 

pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas (situação eventual), a 
unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana, mas, apenas, 
para gestão administrativa. Quando em visitas a ESFs e Hospital, não existe a 
prestação contínua de serviços a pacientes, inexistindo contato permanente com 
pacientes em estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. Essa unidade municipal não é destinada aos cuidados da saúde humana 
(hospitais, clínicas, ambulatórios, etc) e sim à gestão administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. E mesmo que este colaborador adentre unidades de saúde 
(Hospital e ESFs), não existe prestação contínua de serviço a pacientes nessas 
unidades de saúde, sendo a unidade de gestão administrativa, o seu posto fixo de 
trabalho. Em suma, não existe o contato permanente com pacientes em unidades de 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos voltados aos cuidados de saúde 
humana. Daí, não haver caracterização para insalubridade em grau médio (20%) ou 
máximo (40%). 

 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre, daí, não ser caracterizada a insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Secretário Municipal de Saúde exercendo 
as atividades descritas na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: Caso o servidor volte a prestar serviços no seu cargo de origem de 
forma permanente nos estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana 
(Hospital e ESFs), consultar o laudo para o cargo ocupado na unidade de saúde. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

537 

PLANILHA: 
6.2.8.15 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde 
(Gestão Administrativa) 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017 e 28/11/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Repartição pública de gestão administrativa da saúde municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro 
de madeira e PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável 
de 82,3 lux a 741,0 lux, ventilação natural com a temperatura média de 27,5°C variável para mais ou 
para menos de acordo com as condições climáticas locais nas salas sem climatização e de 23,4°C 
nas salas com ar condicionado. A estrutura física da unidade era composta de sala de recepção; 
sala do secretário; sala de agendamento das consultas e diretoria de transporte; sala da 
coordenação de saúde bucal e recursos humanos; sala da digitação; sala de coordenação da 
atenção básica e programas; sala da assistente social; sala do conselho municipal de saúde; copa 
e banheiros. A colaboradora não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores 
desta unidade municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos 
manuais de limpeza. Dispõe de um fogão de uso apenas eventual para café, chá e aquecimento de 
outros alimentos, não existindo cozimento no local, logo, com exposição insignificante a fonte artificial 
de calor produzida pelo fogão. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal, de uso apenas administrativo. Fazer o café dos 
funcionários. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa 

Água 
sanitária 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos Avaliação Qualitativa 

Lixo e 
limpeza de 
banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários; água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de limpeza (CA 15532) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha de limpeza; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de 
proteção contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
MTE. 

• Pias e lavabos com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem existência 
de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos os 
recintos da unidade municipal para desinfecção das mãos). 

• Dedetização periódica da unidade e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes; 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Havia o uso de luvas. Embora 
não insalubre e prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita 
de luvas no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
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trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. O Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria de Saúde não está 
enquadrado nas mesmas condições dos trabalhadores de limpeza lotados em 
unidades voltadas aos cuidados da saúde humana (ESFs e Hospital), pois, essa 
unidade municipal é de gestão administrativa e não de cuidados de saúde. Por estes 
motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas previstas no Anexo 14 da NR 15 
do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 
 

541 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
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consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Zelador, Gari e 
Trabalhador Braçal em exercício destes cargos/funções, exclusivamente nessa 
unidade municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.9 – UNIDADE MUNICIPAL: UNIDADE MISTA AROLDO LIMA 
COUTO 

IDENTIFICAÇÃO: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Coronel Camisão, n° 70, Bairro Jardim Ouro Verde 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 
e 30/08/2017. 
 
PLANILHA: 

6.2.9.1 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo (Recepção) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor lotado neste cargo que trabalhava de forma fixa na recepção. A recepção da unidade 
de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas mesas de trabalho, ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C regulada pelo servidor. Setor dispõe de mesa 
e cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico e arquivo. No exercício do seu 
cargo, havia o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 



 
 
 

544 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• A recepção, por ser isolada, minimiza o possível contato ou exposição a pacientes portadores 

de doenças infectocontagiosas. 
• Ambiente climatizado por ar condicionado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 

proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na recepção da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
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prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na recepção da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na recepção da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
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ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para 
Assistentes e Auxiliares Administrativos, Recepcionistas e outros Cargos em mesma 
função no mesmo posto de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.2 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo (Faturamento) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor lotado neste cargo que trabalhava de forma fixa no setor de faturamento. O 
faturamento dessa unidade de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 51,7 lux a 51,9 lux nas mesas de 
trabalho, ventilação natural com a temperatura de 27,2°C variável de acordo com as condições 
climáticas locais. Setor dispunha de mesas e cadeiras para uso de computador e exercício das demais 
atribuições do cargo. Na data dos levantamentos ambientais, as servidoras Márcia Cabral Lopes e 
Renata Abrão Infran eram responsáveis respectivamente pelo faturamento do laboratório e de toda a 
unidade hospitalar. Embora havia o acesso ao laboratório e no restante da unidade hospitalar, o contato 
com pacientes se dava de modo eventual e intermitente e não permanente, pois, suas funções eram 
de faturamento, não havendo prestação continua de serviços junto a pacientes. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Expedir as faturas de cobrança dos serviços prestados; emitir relatórios de controle das faturas emitidas 
e pendentes; manter um sistema de controle que emita informações que permitam obter os dados 
necessários ao processamento dos relatórios de faturamento; analisar os relatórios de faturas 
recebidas; manter atualizados e organizados, pelo período de no mínimo cinco anos, os comprovantes 
dos serviços prestados, para atender às auditorias; fazer digitações; manter arquivo organizado; etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Instalação de ar condicionado na sala para melhor conforto térmico. 
• Não acesso às áreas de risco. Todas as notas e documentos relativos a faturamentos deverão 

ser entregues no setor pelos responsáveis dos demais setores da unidade hospitalar. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO no faturamento 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato eventual e não permanente com pacientes na 

unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato eventual e não permanente com pacientes ou objetos de 
seu uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Não existe prestação contínua 
de serviços junto a pacientes]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
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se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação 
por uma das colaboradoras não laborar no laboratório e a outra que tem acesso ao 
laboratório não fazer parte do pessoal técnico e sim administrativo];  5) gabinetes de 
autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
 

Observação: a Portaria n° 12 de 12/11/1979, acrescentou ao anexo 14 da NR-15, o 
conceito de contato permanente da seguinte forma: “Contato Permanente com 
pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação 
de serviço contínuo, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, 
com exposição permanente aos agentes insalubres”. Essa situação não é o que 
ocorre para os colaboradores deste setor, daí, não ser caracterizada a 
insalubridade por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO no faturamento 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO no faturamento 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO APOSENTADORIA ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para 
Assistentes e Auxiliares Administrativos, Faturistas e outros Cargos em mesma função 
no mesmo posto de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.9.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo - Escola 
(Recepção) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor lotado neste cargo que trabalhava de forma fixa na recepção. A recepção da unidade 
de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas mesas de trabalho, ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C regulada pelo servidor. Setor dispõe de mesa 
e cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico e arquivo. No exercício do seu 
cargo, havia o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• A recepção, por ser isolada, minimiza o possível contato ou exposição a pacientes portadores 

de doenças infectocontagiosas. 
• Ambiente climatizado por ar condicionado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
recepção da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE 
da seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
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enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
recepção da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
recepção da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Administrativo - Escola exercendo 
as atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido 
para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, Recepcionistas e outros 
Cargos em mesma função no mesmo posto de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.9.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde 
(Fisioterapia) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o Agente Comunitário de Saúde que laborava de forma permanente na fisioterapia da unidade 
de saúde. A iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 168,0 lux a 
170,0 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 23,1°C regulada pelo 
servidor, dispondo de mesa e cadeira para uso do computador; tablado de exercícios de fisioterapia; 
tens/fes; ultrassom; alteres; pesinhos; respirol; threshold pep; shaker; bola pilates, etc. No exercício do 
seu cargo, havia o contato permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia 
esterilização. Em alguns casos, poderá haver o atendimento de pacientes internado em um dos leitos 
do hospital. Eventualmente, poderá haver contato com pacientes portadores de alguma doença 
infectocontagiosa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Auxiliar o Fisioterapeuta para: planejar; organizar e executar serviços gerais e específicos de 
fisioterapia; avaliar a elegibilidade do lesionado para ser submetido ao tratamento proposto, fazer testes 
musculares, goniometria, perimetria, pesquisa de reflexos normais e patológicos, provas de esforço e 
sobrecarga para identificar a incapacidade do paciente, elaborar plano de tratamento, orientando a 
família e o paciente no acompanhamento domiciliar, orientar, treinar o manuseio de aparelho e 
supervisionar na execução do plano de tratamento; reavaliar o paciente para conotar recuperação, 
fazendo a integração médico/paciente através de sugestões, alterações na conduta de tratamento e 
encaminhamento para alta definitiva, fazer estudos de caso junto à equipe técnica para definir melhor 
atuação para integração do indivíduo na sociedade, promover cursos internos de atualização para 
técnicos e atendentes, assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando 
informes, documentos, laudos e pareceres, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho são climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Pia para lavagem e higienização das mãos. 
• Álcool e flanela para desinfecção de superfícies de aparelhos da fisioterapia. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial 
comum ou N 95 conforme o caso; luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Esterilização de instrumentos e superfícies de trabalho. 
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• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
fisioterapia da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
fisioterapia da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE na 
fisioterapia da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades e nos locais descritos na planilha acima. Era o caso do servidor Abraão 
Soares de Farias que era concursado como Agente Comunitário de Saúde. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Era o 
caso, por exemplo, dos Agentes Comunitários de Saúde lotados em ESFs que 
laboravam em sua função de concurso por meio de visitas domiciliares em áreas 
externas a unidade de saúde. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da 
neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.5 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde (Triagem) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para a Agente Comunitária de Saúde (Célia Maria Pereira dos Santos) readaptada na função de 
Técnica de Enfermagem que laborava de forma permanente na recepção e triagem da unidade de 
saúde e ocasionalmente no consultório médico em exames ginecológicos. Na recepção, a iluminação 
era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas mesas de 
trabalho, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C regulada pelo 
servidor, dispondo de mesa e cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico e 
arquivo. Na triagem, a iluminação era natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 
197,0 lux, ventilação natural com temperaturas de 27,1°C, dispondo de mesa e cadeira de atendimento, 
balança neonatal e adulta. Os atendimentos ginecológicos ocorriam em um dos consultórios médicos 
que dispunha de maca com refletor para os exames ginecológicos e banheiro anexo; iluminância natural 
e artificial (lâmpada fluorescente) entre 376,0 lux e 378,0 lux e ventilação natural e artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 23,3°C. No exercício do seu cargo, havia o contato permanente com 
pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no 
atendimento aos pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos 
médicos a fim de solicitar reposição quando necessário; coletar dados de interesse médico; participar 
de campanhas de vacinação; auxiliar no atendimento da população em programas de emergência; 
manter o local de trabalho limpo e arrumado; receber, registrar e encaminhar pacientes para 
atendimento; preencher fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações 
em geral; informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e 
mantendo-os atualizados no consultório. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho são climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial; 
luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Esterilização de instrumentos e superfícies de trabalho. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM na recepção, triagem e consultório 
médico da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE 
da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
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carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM na recepção, triagem e consultório 
médico da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre 
nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 
FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM na recepção, triagem e consultório 
médico da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Comunitário de Saúde exercendo 
as atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido 
para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem; Enfermeiros; Auxiliares de Serviços de 
Saúde e outros Cargos em mesma função nos mesmos postos de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.6 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo (Recepção) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor lotado neste cargo que trabalhava de forma fixa na recepção. A recepção da unidade 
de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas mesas de trabalho, ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C regulada pelo servidor. Setor dispõe de mesa 
e cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico e arquivo. No exercício do seu 
cargo, havia o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• A recepção, por ser isolada, minimiza o possível contato ou exposição a pacientes portadores 

de doenças infectocontagiosas. 
• Ambiente climatizado por ar condicionado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
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enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Assistente Administrativo exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para 
Agentes e Auxiliares Administrativos, Recepcionistas e outros Cargos em mesma 
função no mesmo posto de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.7 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes com prestação contínua de serviços a 
pacientes. De forma resumida, temos que: a triagem dispunha de mesa e cadeira de atendimento, 
balança neonatal e adulta; os consultórios de mesas e cadeiras para atendimento, maca hospitalar 
comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de mãos e materiais, 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios com banheiro 
anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os pacientes 
separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, lavatório e 
vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, incubadora, 
pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, incubadora, 
detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de emergência 
era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca hospitalar, 
carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de duas 
peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de vacina 
dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para vacinas e 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de pias e 
bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. Havia o trabalho com matérias perfuro cortantes, 
podendo haver riscos de acidentes com estes, sendo os mesmos descartados em lixeiras descarpack. 
O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque 
o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 
Ocasionalmente, fazia parte de equipes de resgate ou emergência em áreas urbanas ou rurais no 
atendimento a acidentados, sendo o trânsito realizado em ambulância ou UTI móvel. E também fazia 
parte de campanhas da saúde em outros locais públicos. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Na descrição da Prefeitura, o Auxiliar de Enfermagem poderá: executar o controle dos sinais vitais dos 
pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão para registrar 
anomalias; ministrar medicamentos e tratamentos a pacientes internados; fazer curativos simples; 
preparar pacientes para consultas e exames; auxiliara nas campanhas de saúde pública, na área da 
educação e serviço social; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, 
registrar as tarefas executada, as observações e as reações ou alterações importantes, no prontuário 
do paciente; executar atividade de apoio com a arrumação e manutenção da ordem e da limpeza nos 
ambientes de trabalho, seja na zona urbana ou nos deslocamentos para a zona rural em trabalhos de 
assistência programada e executar outras atividades compatíveis com a função. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 
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Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana 
Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Posto de enfermagem e sala dos enfermeiros com leito para repouso do colaborador. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Luva de limpeza (CA 15532) para uso no expurgo. 
• Avental de PVC forrado (CA 28362) para uso no expurgo. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 
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• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Veículos de emergência e transporte de pacientes equipados com alarme sonoro e luminoso; 
cones para sinalização e isolamento de vias com acidentes; manutenções preventiva e corretiva dos 
veículos; motoristas habilitados, treinados e descansados. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
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carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Enfermagem exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para 
Técnicos de Enfermagem; Enfermeiros; Auxiliares de Serviços de Saúde e outros 
Cargos em mesma função nos mesmos postos de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.8 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes com prestação contínua de serviços a 
pacientes. De forma resumida, temos que: a recepção dispunha de mesa e cadeiras para uso de 
computador e o atendimento presencial e telefônico, havendo arquivo no local; a triagem dispunha de 
mesa e cadeira de atendimento, balança neonatal e adulta; a farmácia dispunha de mesa e cadeira 
para uso de computador, estantes e geladeiras para o armazenamento dos medicamentos entregues 
aos pacientes; os consultórios dispunham de mesas e cadeiras para atendimento, maca hospitalar 
comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de mãos e materiais, 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios com banheiro 
anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os pacientes 
separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, lavatório e 
vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, incubadora, 
pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, incubadora, 
detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de emergência 
era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca hospitalar, 
carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de duas 
peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de vacina 
dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para vacinas e 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de pias e 
bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. O contato com pacientes em isolamento por doenças 
infectocontagiosas era eventual apenas, porque o número de casos em isolamento é bastante inferior 
ao número total de pacientes atendidos pela unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em 
isolamento na unidade de saúde. Assim, existia o contato permanente com pacientes em grau médio 
(20%) e não em grau máximo (40%). 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Pela descrição da Prefeitura, o Auxiliar de Serviços de Saúde poderá: lavar e esterilizar instrumentos 
médicos e odontológicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados; auxiliar médicos, cirurgiões 
dentistas e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento 
aos pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e 
odontológicos a fim de solicitar reposição quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e 
creches segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse 
médico; participar de campanhas de vacinação; auxiliar no atendimento da população em programas 
de emergência; manter o local de trabalho limpo e arrumado; prestar, sob orientação de farmacêutico, 
serviços de manipulação dos insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos e fórmulas químicas; preparar soro antiofídico e outras substâncias; auxiliar o 
farmacêutico em quaisquer outras tarefas pertinentes a essa especialização observando as técnicas 
recomendadas, bem como zelando pela conservação adequada do instrumental utilizado; receber, 
registrar e encaminhar pacientes para atendimento; preencher fichas com dados individuais dos 
pacientes, bem como boletins de informações em geral; informar os horários de atendimento e agendar 
consultas, pessoalmente ou por telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao 
histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados no consultório; zelar pela assepsia, 
conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e armários, e mantendo o equipamento em 
estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos; zelar pela 
conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; providenciar a 
distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; receber, 
registrar e encaminhar material para exame de laboratório; executar outras atribuições afins. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana 
Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
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• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Luva de limpeza (CA 15532) para uso no expurgo. 
• Avental de PVC forrado (CA 28362) para uso no expurgo. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
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proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Veículos de emergência e transporte de pacientes equipados com alarme sonoro e luminoso; 
cones para sinalização e isolamento de vias com acidentes; manutenções preventiva e corretiva dos 
veículos; motoristas habilitados, treinados e descansados. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
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corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 



 
 
 

593 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços de Saúde exercendo 
as atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido 
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para Auxiliares de Enfermagem; Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros e outros 
Cargos em mesma função nos mesmos postos de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.9 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador laborava em todos os ambientes do estabelecimento, sendo também responsável pela 
lavanderia hospitalar. A lavanderia hospitalar não tinha áreas limpa e suja em separado, tendo uma 
sala para passar as roupas com ferro doméstico e guarda das roupas limpas e uma varanda com 
máquina de lavar e tanque de lavar roupas por onde chegavam as roupas sujas e eram lavados pano 
de chão e outros materiais de limpeza. As roupas eram secas de forma natural no varal. As atividades 
são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade de saúde, 
dispondo de escova de esfregar, vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais 
de limpeza. Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final no abrigo externo de resíduos. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. O contato com pacientes ou 
objetos de seu uso em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque o 
número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Responsabilizar- se pela lavanderia (lavar roupas; passar roupas e guardar) e manter o local 
limpo e organizado. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 
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Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana; 
limpeza de banheiros 

e demais recintos; 
roupas sujas na 

lavanderia. 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Máquina de lavar para as roupas sujas. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luva de limpeza (CA 15532). 
• Avental de PVC forrado (CA 28623). 
• Bota de borracha (CA 3773). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso das mesmas. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
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especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), 
utilizar vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo 
descarpack. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Lavanderia Hospitalar com áreas limpa e suja em separado; maquinários (lavadoras, 

centrífugas, secadoras e calandras) atendendo NR 12 e NR 10 para segurança dos funcionários e do 
próprio paciente. O acesso de pessoas estranhas ao setor de lavanderia deve ser proibido e permitido 
apenas aos trabalhadores do setor. Os colaboradores da área limpa e área suja não deveriam trabalhar 
simultaneamente nas duas áreas ao mesmo tempo, sob o risco de contaminação da área limpa. 

• Carrinhos multifuncionais de limpeza (balde, espremedor, etc) e para o recolhimento do lixo 
não se permitindo que o colaborador carregue ou arraste sacos de lixo. 

• Uso de sacos de boa resistência ao rompimento. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, 
inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco 
químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deverá ser proibida. 
• Preferencialmente, manter portas e janelas abertas para aeração do ambiente. 
• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 

O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado. 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa que ficam no abrigo externo de resíduos. Este lixo e a forma de 
sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são diferentes em 
natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários de unidades de saúde]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado 
para trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de 
separação, tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de 
um colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos, além de fazer o almoço da equipe. A retirada de lixo é apenas uma 
parte do processo de limpeza. Por fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. 
Fala-se de coleta e industrialização. Os funcionários de limpeza não fazem coleta e 
industrialização, como ocorre com os funcionários de coleta de lixo. Apenas retira 
(coleta) o lixo das lixeiras para armazenamento em tambores de armazenamento 
temporário. A partir daí, funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e 
industrialização (separação, triagem ou compostagem, incineração e destinação 
final)]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações 
em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 
1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
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unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia esterilização na unidade 
de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação por não laborar 
no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Pode também servir para os 
cargos de Zelador, Gari, Trabalhador Braçal e outros cargos em serviços de limpeza 
e nos locais descritos na planilha. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. Era o caso, por exemplo, da Auxiliar de 
Serviços Gerais Tomasia Romeiro que laborava como Recepcionista. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.10 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais (Recepção) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor (Tomasia Romeiro) concursado neste cargo, mas, que trabalhava de forma fixa na 
recepção. A recepção da unidade de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas 
mesas de trabalho, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C 
regulada pelo servidor. Setor dispõe de mesa e cadeira para uso do computador e atendimento 
presencial e telefônico e arquivo. No exercício do seu cargo, havia o contato permanente com pacientes 
ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• A recepção, por ser isolada, minimiza o possível contato ou exposição a pacientes portadores 

de doenças infectocontagiosas. 
• Ambiente climatizado por ar condicionado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
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enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS na recepção 
da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
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Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviços Gerais (era o caso da 
Tomasia Romeiro) exercendo as atividades e nos locais descritos na planilha acima. 
Este laudo é também válido para Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, 
Recepcionistas e outros Cargos em mesma função no mesmo posto de trabalho.  
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.11 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Bioquímico 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento contemplava: 
recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, 
sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de 
fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade 
internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino 
e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, 
raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, 
garagem e abrigo externo de resíduos. O Colaborador laborava de forma fixa no laboratório composto de 
três salas contínuas (sala de coleta, sala de preparo de amostras e sala das análises) e sala de preparo do 
BK em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 
entre 217,0 lux e 527,0 lux de acordo com o ambiente e ventilação natural e artificial (ar condicionado) com 
temperatura de 25,3°C ajustável pelo servidor. O setor dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) e 
bancadas de trabalho para uso de computador e demais serviços burocráticos do setor, coleta de sangue 
do paciente, preparo de amostras e análises bioquímica, bacteriológica, hematológica e outros serviços de 
laboratório com uso de agulhas, centrifugador, aparelho de hemograma, microscópio, homogeneizador de 
sangue, banho-maria, entre outros. O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas 
era eventual apenas, porque o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de 
pacientes atendidos pela unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade 
de saúde. Assim, existia o contato permanente com pacientes e com materiais de seu uso sem prévia 
esterilização em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Bioquímico poderá: coordenar, supervisionar e executar atividades 
relacionadas às análises clínicas laboratoriais; orientar e supervisionar técnicas auxiliares de laboratório na 
execução de suas atividades; manter em ordem o arquivo de documentos e de registro de exames do setor; 
executar determinações laboratoriais pertinentes a parasitologia, urinálise, imunologia, hematologia, 
bioquímica e microbiologia (bacteriologia, virologia e micologia); interpretar resultados de análise 
elaborando e propondo medidas aconselháveis, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS- 
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi- 
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Quími- 
cos 

Cloreto de benzalcônio; ácido linear 
alguil benzeno sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de sódio, cloreto de 
sódio; Cloro ativo (hipoclorito de sódio), 
carbonato de cálcio e cloreto de sódio; 
álcool isopropílico; soda cáustica; álcool 
lauril etoxilado; ácido etilenodiamino 
tetracético 

Não aplica 

Produtos de 
limpeza 

(detergente comum 
e enzimático, 

álcool, sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 

Bioló- 
gicos Vírus, bactérias, fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 

cuidados da saúde 
humana; amostras 

(sangue, fezes, 
etc) para análise e 

materiais no 
laboratório sem 

prévia 
esterilização. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 (Condições 
sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Posto de trabalho era climatizado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo infectante 

com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do paciente 

com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de doença 
infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de moléstia 
contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do Ministério 
do Trabalho. 
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• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em 
todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados 
abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da unidade 
municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento temporário dos 
resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. O transporte, o 
tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa especializada e 
devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de atuação. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de funcionários 
e de pacientes. 

• Proteção (cortinas ou persianas) contra claridade excessiva na bancada de análises. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já utilizados 

(comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva de limpeza 
(expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de proteção contra 
impactos de partículas; uniforme (calça + camisa); capote (áreas de isolamento de pacientes); jaleco; 
calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente de 
pessoas autorizadas e treinadas. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. O 
tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e treinamento, 
conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora NR-

17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos índices 
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de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas 
do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma vez, 
que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO no laboratório de análises 
clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE 
da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização; contato com amostras diversas (fezes, sangue, urina, 
etc) para avaliação no laboratório na unidade de saúde durante toda a jornada de 
trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando ocorre, o contato com 
estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada 
a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia 
esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho enquadrado nessa situação por 
laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL 
TÉCNICO QUE LABORA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO no laboratório de análises 
clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de BIOQUÍMICO no laboratório de análises 
clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL TÉCNICO QUE LABORA 
NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Bioquímico exercendo as atividades e nos 
locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. Por exemplo, para o Bioquímico do NASF, 
consultar o laudo correspondente. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.12 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Cozinheira e Copeira 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do 
Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do 
faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso 
de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de 
análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto 
+ banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala 
de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de 
circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo 
externo de resíduos. A colaboradora laborava de forma permanente na cozinha em alvenaria; piso 
em granilite; laje de cobertura; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 
aproximadamente 521,0 lux na superfície do fogão; ventilação natural. No local, havia fonte artificial 
de calor (fogão doméstico de 4 bocas) com 27,7°C de IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro 
de Globo). A atividade é realizada a maior parte do tempo na posição de pé e é considerada leve (a 
quantidade de refeições preparadas é pequena (média diária de 5 pacientes e 5 funcionários)) 
segundo anexo 3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. Dispunha de bancadas e pias para a 
manipulação de alimentos, bem como para a lavagem e higienização de utensílios (panelas, talheres, 
facas e outros). A conservação de alimentos era realizada em geladeira, não existindo câmaras frias 
(exposição ao frio). No horário das refeições (café, almoço e janta), adentrava as alas masculina, 
feminina e pediátrica na internação fazendo o serviço de copeira para levar as refeições aos 
pacientes e após um período, realizar o descarte do material utilizado para consumo da refeição 
(marmitex, copos e talheres descartáveis) no lixo. Dessa forma, o contato com pacientes na unidade 
de saúde era eventual e não permanente, uma vez que o seu local fixo de trabalho era na cozinha, 
onde não existia o acesso de pacientes, mas, apenas de funcionários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Preparar e distribuir refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e a 
conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos; manter o local sempre limpo e 
organizado. Recolher as embalagens descartáveis (marmitex, copos e talheres) para descarte no 
lixo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor IBUTG de 27,7°C Fogão Habitual 

Bioló-
gicos Não consideráveis Avaliação 

Qualitativa Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 
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Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 
2,5% no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 
• Uso de material descartável (marmitex, copos e talheres) para as refeições dos pacientes 

que minimiza o contato com pacientes e com o material contaminado. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Luva de limpeza (CA 15532). 
• Avental de PVC forrado (CA 28623). 
• Touca descartável para cabelo (sem CA). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Pausas e disponibilidade de assentos para descanso das pernas em outro local mais 

arejado. 
• O acesso a cozinha deverá ser permitido apenas aos colaboradores do setor. 
• Climatização da cozinha para melhoria no conforto térmico, embora a exposição ao calor se 

dê abaixo do limite de tolerância proposto no anexo 3 da NR 15. 
• Identificação das mangueiras de gás quanto a sua validade. 
• Identificação das panelas de pressão quanto a sua segurança contra riscos de explosões e 

substituição imediata em caso de riscos. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição 
de doença infectocontagiosa. 
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• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 

Ministério do Trabalho. 
• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou 

cotoveleiras sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em 
gel (este último em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo 
infectante e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o 
armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza 
devidamente treinada. O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser 
realizados por empresa especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente 
e sanitário. A queima é proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Uso de material descartável (marmitex, copos e talheres) para as refeições dos pacientes. 
Determinar que o recolhimento desse material seja realizado pelo pessoal da limpeza e não mais da 
cozinha, devendo ser descartado imediatamente no lixo. 

• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 
segurança. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento 
adotado. No caso de pacientes em isolamento, deixar a refeição com a equipe de enfermagem para 
a entrega ao paciente, evitando-se adentrar estes locais. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Distribuição gratuita e regular de EPIs (touca de cabelo, óculos de proteção na fritura, luvas 
de borracha, nitrílica e equivalente no uso de sabões e água; luvas anti corte (luva de açougueiro), 
luvas térmicas (para materiais quentes), luvas mangote (proteção contra frituras), avental 
impermeável, calçado fechado impermeável e antiderrapante), uso obrigatório dos EPIs e 
fiscalização quanto ao uso e treinamento. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme esse 
documento; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COZINHEIRA E COPEIRA na cozinha da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: existe exposição habitual ao calor na cozinha que se dá em 

função do uso de fogão e condições climáticas locais. A exposição ao calor, conforme 
planilha acima é de 27,7°C, abaixo de limite de tolerância de 30°C, considerada para 
atividade leve, segundo anexo 3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas minimiza o 
contato com estes agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: havia o contato eventual com pacientes nas alas 

masculina, feminina e pediátrica no setor de internação da unidade hospitalar quando 
a cozinheira e copeira precisava fazer a entrega das refeições aos pacientes e depois, 
no recolhimento do material utilizado (copos, talheres e marmitex) que era descartado 
diretamente no lixo. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância de 30°C para 
atividade leve) desta norma regulamentadora. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre, o contato 
com estes pacientes, é eventual e não permanente]; 2) carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 



 
 
 

621 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador não enquadrado nesta situação 
pois, este labora de forma fixa na cozinha, não havendo contato permanente com 
pacientes. O acesso a ala masculina, feminina e pediátrica ocorre apenas durante a 
distribuição das refeições e recolhimento do material descartável que se dá de 
maneira bem rápida em função da quantidade de pacientes internados]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do 
pessoal técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COZINHEIRA E COPEIRA na cozinha da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COZINHEIRA E COPEIRA na cozinha da 
unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Cozinheira conforme descrição na planilha acima. 
Este laudo é também válido para Copeiras, Merendeiras e demais cargos que possam 
desempenhar as mesmas funções de forma fixa na cozinha. 
 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.9.13 

UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento (Diretora do 
Hospital) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes com prestação contínua de serviços a 
pacientes. De forma resumida, temos que: a triagem dispunha de mesa e cadeira de atendimento, 
balança neonatal e adulta; os consultórios de mesas e cadeiras para atendimento, maca hospitalar 
comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de mãos e materiais, 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios com banheiro 
anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os pacientes 
separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, lavatório e 
vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, incubadora, 
pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, incubadora, 
detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de emergência 
era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca hospitalar, 
carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de duas 
peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de vacina 
dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para vacinas e 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de pias e 
bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. Havia o trabalho com materiais perfuro cortantes, 
podendo haver riscos de acidentes com estes, sendo os mesmos descartados em lixeiras descarpack. 
O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque 
o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Na data dos levantamentos ambientais, o cargo de Diretora de Departamento (Diretora do Hospital) era 
exercido pela servidora Nereide A. Rodrigues da Silva que informara ser responsável pela parte 
administrativa do Hospital devendo-se reportar ao Secretário de Saúde e também por alguns 
atendimentos de enfermagem a pacientes e pela limpeza e esterilização de materiais contaminados de 
uso das equipes médica e de enfermagem (controle de sinais vitais de pacientes, observando a 
pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão para registrar anomalias; fazer curativos simples; 
preparar pacientes para consultas e exames; preparar e esterilizar material e instrumental). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 
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Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana 
Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Luva de limpeza (CA 15532) para uso no expurgo. 
• Avental de PVC forrado (CA 28362) para uso no expurgo. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
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• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
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índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (DIRETORA 
DO HOSPITAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
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enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (DIRETORA 
DO HOSPITAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (DIRETORA 
DO HOSPITAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Diretor de Departamento (Diretora do 
Hospital) exercendo as atividades e nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.9.14 

UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento (Serviço 
Social) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O Diretor 
de Departamento do Serviço Social trabalhava de forma fixa na sala destinada para este fim. A sala do 
serviço social da unidade de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural 
e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 495,0 lux na mesa de trabalho, ventilação 
natural e artificial (ventilador de parede) com a temperatura de 25,9°C. A sala dispunha de mesa e 
cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico. No exercício do seu cargo, 
havia o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Tratar dos trâmites administrativos e burocráticos junto a pacientes e familiares para viabilização 
dos atendimentos e benefícios gratuitos garantidos pelas políticas sociais do governo.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
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doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (SERVIÇO 
SOCIAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE 
da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (SERVIÇO 
SOCIAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre 
nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO (SERVIÇO 
SOCIAL) na unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Diretor de Departamento (Serviço Social) 
exercendo as atividades e nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
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Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.15 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes com prestação contínua de serviços a 
pacientes. De forma resumida, temos que: a triagem dispunha de mesa e cadeira de atendimento, 
balança neonatal e adulta; os consultórios de mesas e cadeiras para atendimento, maca hospitalar 
comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de mãos e materiais, 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios com banheiro 
anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os pacientes 
separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, lavatório e 
vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, incubadora, 
pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, incubadora, 
detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de emergência 
era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca hospitalar, 
carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de duas 
peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de vacina 
dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para vacinas e 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de pias e 
bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. Havia o trabalho com matérias perfuro cortantes, 
podendo haver riscos de acidentes com estes, sendo os mesmos descartados em lixeiras descarpack. 
O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque 
o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 
Ocasionalmente, fazia parte de equipes de resgate ou emergência em áreas urbanas ou rurais no 
atendimento a acidentados, sendo o trânsito realizado em ambulância ou UTI móvel. E também fazia 
parte de campanhas da saúde em outros locais públicos. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: orientar e supervisionar o pessoal auxiliar 
quanto à aplicação de medicamentos, execução de curativos e utilização de aparelhagem hospitalar e 
de laboratório, controlar estoque e a utilização de material cirúrgico, assistir os médicos em 
atendimentos ambulatoriais em realizações cirúrgicas e nas ações básicas de saúde, participar da 
formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde, desenvolvidos pela instituição, 
possibilitando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, executar tarefas 
complementares ao tratamento médico especializado, realizar consulta de enfermagem e prescrever 
assistência requerida, identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde, participar das atividades de vigilância epidemiológica, fazer 
notificação de doenças transmissíveis, dar assistências de enfermagem no atendimento às 
necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de acordo com os programas estabelecidos 
pela instituição; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 
calamidade pública, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração de 0 a 
5%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH (concentração 
de 0 a 1%) no produto 

variável de acordo com a 
marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes 
e sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa 

Água 
sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes 
e sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 
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Biológicos Vírus, bactérias, fungos, etc. Qualitativa 

Unidade 
pública 

voltada aos 
cuidados da 

saúde 
humana 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Posto de enfermagem e sala dos enfermeiros com leito para repouso do colaborador. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Luva de limpeza (CA 15532) para uso no expurgo. 
• Avental de PVC forrado (CA 28362) para uso no expurgo. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 
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• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Veículos de emergência e transporte de pacientes equipados com alarme sonoro e luminoso; 
cones para sinalização e isolamento de vias com acidentes; manutenções preventiva e corretiva dos 
veículos; motoristas habilitados, treinados e descansados. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
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carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENFERMEIRO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Enfermeiro exercendo as atividades e nos 
locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para Técnicos de 
Enfermagem; Auxiliares de Enfermagem; Auxiliares de Serviços de Saúde e outros 
Cargos em mesma função nos mesmos postos de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.16 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Farmacêutico 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
colaborador lotado neste cargo trabalhava de forma fixa na farmácia em alvenaria, piso granilite, laje 
de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 158,0 lux a 
182,2 lux nesta sala, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura de 23,3°C. A 
sala dispunha de mesa e cadeira para uso do computador e demais atribuições do cargo; além de 
estantes e geladeira para o armazenamento de medicamentos. Havia uma pia para lavagem e 
higienização das mãos. No exercício do seu cargo, havia o contato permanente com pacientes ou com 
objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Aviamento de receituários médicos; organização da farmácia municipal e atendimento das 
solicitações de remédios; levantamento de demanda e, solicitação de aquisições junto aos 
laboratórios de matéria prima para aviamento de remédios; levantamento de demanda e 
solicitação de compra de remédios para o estoque de farmácia; conservação e manutenção dos 
materiais e equipamentos da farmacologia; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de 
suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Ambiente climatizado (ar condicionado). 
• Torneira com temporizador, sabão líquido e papel toalha. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante e lixeiras para lixo comum com pedal e tampa. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 13030). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 
utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 
Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

 



 
 
 

648 
CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FARMACÊUTICO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
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[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FARMACÊUTICO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 



 
 
 

650 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FARMACÊUTICO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Farmacêutico exercendo as atividades e 
nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

652 
PLANILHA: 

6.2.9.17 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Fisioterapeuta 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O local de 
maior permanência deste colaborador é na sala de fisioterapia com iluminação e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 168,0 lux a 170,0 lux, ventilação natural e artificial (ar condicionado) 
com a temperatura de 23,1°C regulada pelo servidor, dispondo de mesa e cadeira para uso do 
computador; tablado de exercícios de fisioterapia; tens/fes; ultrassom; alteres; pesinhos; respirol; 
threshold pep; shaker; bola pilates, etc. No exercício do seu cargo, havia o contato permanente com 
pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. Em alguns casos, poderá haver o 
atendimento de pacientes internado em um dos leitos do hospital. Eventualmente, poderá haver contato 
com pacientes portadores de alguma doença infectocontagiosa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Na descrição da Prefeitura, o Fisioterapeuta poderá: planejar; organizar e executar serviços gerais e 
específicos de fisioterapia; avaliar a elegibilidade do lesionado para ser submetido ao tratamento 
proposto, fazer testes musculares, goniometria, perimetria, pesquisa de reflexos normais e patológicos, 
provas de esforço e sobrecarga para identificar a incapacidade do paciente, elaborar plano de 
tratamento, orientando a família e o paciente no acompanhamento domiciliar, orientar, treinar o 
manuseio de aparelho e supervisionar na execução do plano de tratamento; reavaliar o paciente para 
conotar recuperação, fazendo a integração médico/paciente através de sugestões, alterações na 
conduta de tratamento e encaminhamento para alta definitiva, fazer estudos de caso junto à equipe 
técnica para definir melhor atuação para integração do indivíduo na sociedade, promover cursos 
internos de atualização para técnicos e atendentes, assessorar autoridades superiores em assuntos de 
fisioterapia, preparando informes, documentos, laudos e pareceres, fornecer dados estatísticos e 
apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
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• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho são climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Pia para lavagem e higienização das mãos. 
• Álcool e flanela para desinfecção de superfícies de aparelhos da fisioterapia. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial 
comum ou N 95 conforme o caso; luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Esterilização de instrumentos e superfícies de trabalho. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
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• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA na fisioterapia da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
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aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA na fisioterapia da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FISIOTERAPEUTA na fisioterapia da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Fisioterapeuta exercendo as atividades e 
nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.18 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Fonoaudiólogo 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Na unidade 
de saúde, tinha a disposição um consultório que era também de uso do médico e do psicólogo. A sala 
contava com mesa e cadeira para os atendimentos de pacientes de todas as faixas etárias. A 
iluminância era natural e artificial (lâmpada fluorescente) entre 376,0 lux e 378,0 lux e ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,3°C. No exercício do seu cargo, havia o contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Fonoaudiólogo poderá: atuar na prevenção, habilitação e reabilitação, 
utilizando-se de protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; orientar pacientes, 
familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, avaliar as 
deficiência, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas 
próprias; programar , desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 
compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 
funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento 
em palavras; aplicar os procedimentos fonoaudiólogos e desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; executar atividades administrativas e elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de atuação; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho são climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores. 
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• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial; 
luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Esterilização de instrumentos e superfícies de trabalho. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 

proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FONOAUDIÓLOGO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente. Durante 
as diligências, a colaboradora informou que não atendia os pacientes em isolamento 
na unidade de saúde]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e 
dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, 
brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois 
é uma unidade de saúde não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
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[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia esterilização na unidade 
de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 3) contato em 
laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de 
laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente 
ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação por não laborar 
no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FONOAUDIÓLOGO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de FONOAUDIÓLOGO na unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
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ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Fonoaudiólogo exercendo as atividades e 
nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.19 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Gari 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador laborava em todos os ambientes do estabelecimento, sendo também responsável pela 
lavanderia hospitalar. A lavanderia hospitalar não tinha áreas limpa e suja em separado, tendo uma 
sala para passar as roupas com ferro doméstico e guarda das roupas limpas e uma varanda com 
máquina de lavar e tanque de lavar roupas por onde chegavam as roupas sujas e eram lavados pano 
de chão e outros materiais de limpeza. As roupas eram secas de forma natural no varal. As atividades 
são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade de saúde, 
dispondo de escova de esfregar, vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais 
de limpeza. Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final no abrigo externo de resíduos. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. O contato com pacientes ou 
objetos de seu uso em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque o 
número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Responsabilizar- se pela lavanderia (lavar roupas; passar roupas e guardar) e manter o local 
limpo e organizado. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 
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Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana; 
limpeza de banheiros 

e demais recintos; 
roupas sujas na 

lavanderia. 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Máquina de lavar para as roupas sujas. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luva de limpeza (CA 15532). 
• Avental de PVC forrado (CA 28623). 
• Bota de borracha (CA 3773). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso das mesmas. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
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especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), 
utilizar vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo 
descarpack. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Lavanderia Hospitalar com áreas limpa e suja em separado; maquinários (lavadoras, 

centrífugas, secadoras e calandras) atendendo NR 12 e NR 10 para segurança dos funcionários e do 
próprio paciente. O acesso de pessoas estranhas ao setor de lavanderia deve ser proibido e permitido 
apenas aos trabalhadores do setor. Os colaboradores da área limpa e área suja não deveriam trabalhar 
simultaneamente nas duas áreas ao mesmo tempo, sob o risco de contaminação da área limpa. 

• Carrinhos multifuncionais de limpeza (balde, espremedor, etc) e para o recolhimento do lixo 
não se permitindo que o colaborador carregue ou arraste sacos de lixo. 

• Uso de sacos de boa resistência ao rompimento. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, 
inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco 
químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deverá ser proibida. 
• Preferencialmente, manter portas e janelas abertas para aeração do ambiente. 
• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 

O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado. 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa que ficam no abrigo externo de resíduos. Este lixo e a forma de 
sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são diferentes em 
natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
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pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários de unidades de saúde]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado 
para trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de 
separação, tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de 
um colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos. A retirada de lixo é apenas uma parte do processo de limpeza. Por 
fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. Fala-se de coleta e industrialização. 
Os funcionários de limpeza não fazem coleta e industrialização, como ocorre com os 
funcionários de coleta de lixo. Apenas retira (coleta) o lixo das lixeiras para 
armazenamento em tambores de armazenamento temporário. A partir daí, 
funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e industrialização (separação, 
triagem ou compostagem, incineração e destinação final). Finalizando, embora o 
servidor seja concursado como Gari, ele não laborava em caminhões de lixo ou usinas 
de triagem de resíduos ou aterros sanitários em contato com lixo urbano. Ele laborava 
como Auxiliar de Serviços Gerais na unidade de saúde. Daí, não fica caracterizada a 
insalubridade em grau máximo (40%) e sim em grau médio (20%)]. A insalubridade 
em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato 
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permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, 
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente 
ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam 
objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados [Comentário: 
colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato permanente com 
pacientes ou objetos de seu uso sem prévia esterilização na unidade de saúde e na 
limpeza de banheiros e retirada de lixo]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e por não fazer parte do 
pessoal técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Gari exercendo as atividades e nos locais 
descritos na planilha acima. Pode também servir para os cargos de Zelador, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Trabalhador Braçal e outros cargos em serviços de limpeza e nos 
locais descritos na planilha. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. Por exemplo, os garis que laboram em 
caminhões de coleta de lixo pela secretaria de obras que recebem insalubridade em 
grau máximo (40%) e não em grau médio (20%) do gari que labora na Unidade Mista 
Aroldo Lima Couto. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.20 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Médico 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes [consultórios; unidade de internação 
(enfermarias masculina, feminina e pediátrica), sala de parto e sala de emergência] com prestação 
contínua de serviços a pacientes. De forma resumida, temos que: a triagem dispunha de mesa e cadeira 
de atendimento, balança neonatal e adulta; os consultórios de mesas e cadeiras para atendimento, 
maca hospitalar comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de 
mãos e materiais, lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios 
com banheiro anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os 
pacientes separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, 
lavatório e vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, 
incubadora, pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, 
incubadora, detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de 
emergência era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca 
hospitalar, carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo 
perfuro cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de 
duas peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de 
vacina dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para 
vacinas e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de 
pias e bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. Havia o trabalho com materiais perfuro cortantes, 
podendo haver riscos de acidentes com estes, sendo os mesmos descartados em lixeiras descarpack. 
O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque 
o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 
Ocasionalmente, fazia parte de equipes de resgate ou emergência em áreas urbanas ou rurais no 
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atendimento a acidentados, sendo o trânsito realizado em ambulância ou UTI móvel. E também fazia 
parte de campanhas da saúde em outros locais públicos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pelas descrições da Prefeitura, este Colaborador poderá: proceder exames médicos nos funcionários 
a serem admitidos na prefeitura; atender a comunidade através dos postos de saúde, prontos socorros 
e hospitais municipais; realizar as ações de saúde nas escolas da rede municipal; executar os 
programas de medicina rural; auxiliar nos trabalhos, campanhas de vacinação pública e erradicação de 
doenças, participar da execução de programas de educação sanitária; colaborar nos programas 
relacionados com segurança, higiene e medicina do trabalho, analisar e interpretar resultados de 
exames de raio x, bioquímicas, hematológicas e outros para confirmar e informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação, manter registro do 
paciente, examinando, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada, emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 
e de óbito para atender as determinações legais, participar de programas de atendimento à população 
atingida por calamidades públicas, participar da elaboração e execução dos programas de erradicação 
e controle de endemias nas áreas respectivas; participar das atividades de apoio médicos sanitário das 
Unidades Sanitárias do Órgão; proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária 
local; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas 
destinadas à solução dos problemas; fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, 
atividades de prevenção de acidentes de trabalho; executar perícias médico-legais em pessoas vivas 
e em cadáveres ou partes de cadáveres, fazendo exames anatomopatológicos e macro e 
microscópicos, fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Posto de enfermagem e sala dos enfermeiros com leito para repouso do colaborador. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
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• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; 
uniforme (calça + camisa); capote (áreas de isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros 
EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
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• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Veículos de emergência e transporte de pacientes equipados com alarme sonoro e luminoso; 

cones para sinalização e isolamento de vias com acidentes; manutenções preventiva e corretiva dos 
veículos; motoristas habilitados, treinados e descansados. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
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infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico exercendo as atividades e nos 
locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.21 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Motorista fica a disposição da equipe de profissionais na Unidade Mista Aroldo Lima Couto enquanto 
não dirige o veículo no transporte de pacientes e da equipe de trabalho. A unidade de saúde era em 
alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável 
entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores) com 
temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes climatizados. Esses 
índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos conforme dia, horário 
e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento contemplava: recepção, 
saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de 
curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de 
fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, 
unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, 
um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de 
esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, 
banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Entre os veículos para transporte de 
pacientes e equipe entre unidades de saúde de áreas urbanas e rurais do município e de outros 
municípios, resgates e emergências em locais diversos, havia: UTI móvel; ambulância e veículos de 
passeio (Uno, Mobi, Pálio) e coletivo (van). Diante do descrito, este colaborador tem contato 
permanente com pacientes em estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. As vias de 
trânsito pavimentadas ou não são compostas de estradas vicinais, rodovias estaduais e federais e ruas 
e avenidas em áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Transportar membros da equipe nos atendimentos domiciliares; transportar pacientes com dificuldades 
locomotoras entre o ESF e a residência; transportar pacientes entre essa unidade de saúde e os demais 
estabelecimentos voltados aos cuidados da saúde humana. Verificar diariamente as condições dos 
veículos (água, óleo, combustível, bateria, sistema elétrico), providenciando sua manutenção 
preventiva e corretiva; executar reparos de emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar 
com os mecânicos possíveis problemas apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de 
transportes e de ocorrências; recolher os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 
60,2 a 85,7 dB(A) 

com média de 
71,0 dB(A) 

Motor do veículo e trânsito 
local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. 

Avaliação 
Qualitativa 

Estabelecimentos públicos 
voltados aos cuidados da 
saúde humana; transporte 

de pacientes. 

Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho e dos veículos eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
• No caso de paciente portador de alguma doença infecto contagiosa, existe a opção de 

transporte na ambulância ou UTI móvel com compartimento isolado da cabine do motorista, 
minimizando o contato com o paciente. 

• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 
infectante com pedal e tampa. 

• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 30695; 36964) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Priorizar os serviços externos em horários de menor amplitude térmica e insolação. 
• Veículos com revisões periódicas (preventivas e corretivas) em atendimento ao DETRAN. 
• Veículos com extintor veicular. 
• Veículos com os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN (triângulo, macaco de 

suspensão, chave de roda). 
• Veículos tipo ambulância com o leito do paciente isolado do motorista, para maior conforto e 

segurança de pacientes, equipe, e motorista. 
• Veículos equipados com sirene eletrônica, rádio de comunicação, macas com roldanas na 

movimentação de pacientes para menor esforço físico do profissional e agilidade e segurança no 
atendimento. 

• No caso de resgates e emergências em vias de trânsito em área urbana e rural, fazer a 
sinalização do local com cones e outros instrumentos de sinalização efetiva para segurança da equipe 
e da vitima de acidente. 

• No caso de paciente suspeito ou portador de doença infectocontagiosa transportar na 
ambulância. 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A (Certificado de Aprovação) do MTE 
com treinamento quanto ao uso correto e sua obrigatoriedade de uso: óculos contra insolação; protetor 
solar; touca ou boné árabe; camisa de manga comprida refletiva; luvas descartáveis de procedimentos; 
máscara semi facial; botina de segurança: capa de chuva. 

• Limitar suas funções dentro das atribuições do cargo, evitando exposição desnecessária ou 
prolongada a riscos ambientais, ergonômicos ou de acidentes. 
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• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Mãos sempre limpas, lavadas e esterilizadas. A higiene deve ser uma necessidade diária. 
• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: exposição solar em maior grau nos dias de pouca ou nenhuma 

nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. A avaliação a essa exposição é 
qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não existe 
regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. Em 
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relação ao ruído, houve exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). 
Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde, transporte de pacientes e de 
vítimas de acidente. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI) 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de casos de isolamentos de pacientes portadores de 
doenças infectocontagiosas é pequeno não havendo contato permanente aos 
mesmos]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma 
unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem 
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 
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esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu 
contato permanente com pacientes na unidade de saúde e durante o transporte de 
pacientes]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação pois é uma unidade de saúde destinada ao cuidado de pessoas e não de 
animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por 
não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica 
e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, 
aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Motorista exercendo as atividades descritas 
na planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência 
Social, etc. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do 
agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.22 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Nutricionista 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 
22/09/2017 e 25/10/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Fazia parte da Unidade Mista Aroldo Lima Couto e laborava a maior parte do tempo pelo NASF 
atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto aos demais membros 
da equipe do NASF. 
 

Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispõe de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto: Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de espera, sala do 
serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, 
consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos 
enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação com 
três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e outro 
pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, 
raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, 
garagem e abrigo externo de resíduos. 
 

ESFs (Urbano I; Urbano II; Uirapuru; Colônia Conceição; Colônia Nova; Colônia Palmeira): 
unidades de saúde em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e 
cobertura (laje ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado ou ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com 
recepção e espera, consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem 
(triagem, vacina, observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, havia o contato permanente com pacientes 
ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da saúde 
humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF ou de forma individual na Unidade Mista Aroldo Lima Couto, 
poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades 
da população adstrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e 
humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares 
necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho 
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; 
desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de doenças e promoção, 
manutenção e recuperação da saúde; planejar, executar, coordenar e supervisionar serviços ou 
programas de alimentação e nutrição de acordo com o diagnóstico nutricional identificado na 
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comunidade; desenvolver ações educativas em grupos programáticos; priorizar ações envolvendo as 
principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e agravos não transmissíveis e nutrição 
materno infantil; prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, 
bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente; 
promover articulação intersetorial para viabilizar cultivo de hortas e pomares comunitários, priorizando 
alimentos saudáveis regionais; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e 
contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; 
realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
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e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pela UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde (Hospital e ESFs), visitas 
domiciliares e outros locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pela UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de NUTRICIONISTA pela UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Nutricionista exercendo as atividades 
descritas na planilha acima pela Unidade Mista Aroldo Lima Couto. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pela Unidade 
Mista Aroldo Lima Couto não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em 
outro cargo e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido 
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caracterizada. Por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a 
insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.23 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Oficial de Manutenção 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Colaborador que ficava a disposição da Unidade Mista Aroldo Lima Couto e demais unidades de 
saúde (ESFs) em áreas urbanas e rurais. A unidade de saúde era em alvenaria; laje; piso granilite; 
luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de espera, sala 
do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de 
inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala 
dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação 
com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e 
outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, 
expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de 
uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O trabalho podia ser realizado ao nível do solo 
ou em altura, interior e exterior da edificação. Havia contato eventual com esgoto em virtude de 
manutenções em redes internas de esgoto compostas por tubulações e peças sanitárias (lavatórios 
e vasos sanitários). Nos trabalhos da parte externa podia haver exposição solar variável de acordo 
com as condições climáticas locais (sol, chuva, frio e calor) sendo a atividade interrompida em caso 
de chuvas e riscos de acidentes. Havia exposição eventual ao ruído em níveis variáveis de pressão 
sonora [exposição não avaliada pelo motivo de que não havia o uso de ferramentas ou equipamentos 
com emissão de ruído, porém, abaixo dos limites de tolerância de 85 dB(A) da NR 15, levando-se 
em consideração o tempo de exposição que era de pouco tempo]; possível exposição a poeiras 
respiráveis (estimativa com exposição inferior a 3,00 mg/m³); contato com cimento, areia, brita, 
madeira e outros materiais utilizados na construção civil. Fazia uso de ferramentas manuais e 
mecânicas (enxadas, pás, picareta, corta mármore (serra maquita), furadeira, serrote, martelos, 
colher de pedreiro, nível, carrinhos de mão, etc). Havia a prestação contínua de serviços na unidade 
hospitalar em contato com materiais sem prévia esterilização e que eram utilizados pelos pacientes 
da unidade hospital (peças hidrosanitárias tais como torneiras, vasos sanitários, chuveiros, etc), 
macas e camas, bancos, etc. O contato com pacientes em isolamento por doenças infecto 
contagiosas era raro caracterizando-se como eventual e não permanente, em virtude do pequeno 
número de pacientes nessas condições. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Ofical de Manutenção deverá: atuar na construção, manutenção, 
conservação e recuperação do patrimônio público; montar e reparar sistemas de tubulações de água, 
esgoto pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas d´água e outros; executar obras 
de alvenaria em paredes, pisos e telhados em estruturas internas e externas; realizar reparos e 
revestimentos em estruturas hidráulicas e de esgotos; executar serviços gerais de pinturas; montar 
e reparar peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas, confeccionar conjuntos 
ou peças de edificações; compor tesouras, armações de telhados, andaimes, armações de portas, 
janelas, caixilhos e outras esquadrias; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e 
materiais utilizados; zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e 
dependências. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 28,5°C para mais ou 

para menos Solar Habitual 
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Físi-
cos 

Radiação 
solar Qualitativa Solar Eventual 

Ruído 
Estimativa abaixo da 

média diária de 
exposição de 85,0 dB(A) 

Ferramentas e 
equipamentos de 

trabalho 
Eventual 

Quími
cos 

Poeiras 
respiráveis Estimativa < 3.00 mg/m³ 

Ambientes de 
trabalho com 

possível emissão de 
poeiras; uso de 

ferramentas. 

De modo Eventual, 
estando abaixo do limite 

de tolerância de 
3,00mg/m3, da (ACGIH) 
recomendada pelo MTE 

Poeiras 
totais 

Estimativa < 10,00 
mg/m³ Cimento 

De modo Eventual 
estando abaixo d limite 
de tolerância de 10,00 

mg/m³ da (ACGIH) 
recomendada pelo MTE 

Bioló-
gicos 

Vírus, 
fungos e 
bactérias 

Avaliação qualitativa 

Unidade voltada aos 
cuidados da saúde 

humana; 
desentupimentos 
(rede de esgoto; 
caixa de gordura; 

trabalho na unidade 
de internação, etc). 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Ferramentas de trabalho se encontravam em boas condições de uso e segurança. 
• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Pacientes suspeitos ou portadores de doenças infecto contagiosas são colocados em 

isolamento. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 
paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição 
de doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou 

cotoveleiras sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em 
gel (este último em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento 

adotado. O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e 
vasilhames descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição 
do paciente. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo 
infectante e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o 
armazenamento temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza 
devidamente treinada. O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser 
realizados por empresa especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente 
e sanitário. A queima é proibida. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: EPIs: óculos de proteção contra impactos de 
partículas e insolação; máscara semi facial do tipo PFF1; capacete de segurança com jugular; 
protetor auricular tipo plug ou concha; protetor solar; botina de segurança; boné ou touca árabe; 
camisa manga comprida; Luvas de raspa ou couro ou luva de algodão pigmentada na palma; luvas 
nitrílicas ou látex; capa de chuva. Em caso de trabalhos em altura, cinto de segurança com duplo 
talabarte, lembrando-se que para esses trabalhos, o trabalhador deve fazer curso de treinamento 
em altura (NR 35) e ter atestado médico ocupacional com aprovação para este tipo de trabalho. 
Antes do início de cada trabalho, realizar APR (Análise Preliminar de Riscos) para identificação dos 
riscos ambientais, ergonômicos, de acidentes e implantação das medidas de proteção coletiva e 
individual. 

• Todos os equipamentos elétricos deverão estar devidamente aterrados, devendo constar 
para cada máquina ou equipamento o laudo de aterramento elétrico elaborado por profissional 
legalmente habilitado junto seu Conselho de Classe. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 
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• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 

Riscos (APR) para cada atividade realizada. 
• Em caso de trabalho com materiais, redes ou aparelhos energizados, o Colaborador deverá, 

obrigatoriamente, ter o curso de NR 10 (Serviços em Eletricidade). Serviços em eletricidade devem 
ser executados pelo Eletricista o por aquele que o vier a substituir de forma permanente. 

• As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego 
das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou 
responsável. 

• Não carregar pesos de modo que estes possam comprometer ocasionar acidentes ou 
problemas de saúde. Fazer uso de carrinhos ou veículos de transporte. 

• Fazer pausas de modo a descansar os membros inferiores, por se tratar de uma atividade 
realizada longo tempo na posição de pé. 

• Interromper qualquer atividade em casos de fenômenos atmosféricos com riscos de raios. 
• Não permitir brincadeiras durante o expediente. 
• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Elaborar PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. Recomendo a contratação de outros serviços em segurança do trabalho para melhor 
avaliação dos riscos existentes e as medidas de segurança necessárias para proteção dos 
trabalhdores. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas externas ao prédio. A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de 
tolerância para este agente e não existe regulamentação quanto a caracterização da 
insalubridade para este agente. Em relação ao ruído, o uso de ferramantas ruidosas 
(furadeiras, lixadeiras, etc) ocorre abaixo dos limites de tolerância do anexo 1 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. Recomendo o uso de protetor auricular, pois, 
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para exposições a partir de 80 dB(A), o seu uso é obrigatório, conforme norma NR 9 
do MTE. Adicionar os demais EPIs sugeridos na planilha acima. 
 Agentes Químicos: Pode haver exposição a poeiras respiráveis e poeiras 

totais dentro dos limites de tolerância de tolerância de 3,00 mg/m³ e 10,00 mg/m³, 
respectivamente em serviços diversos, mesmo sem o uso de EPIs. A exposição a 
poeiras não ocorre de modo habitual e sim eventual. 
 Agentes Biológicos: as atividades são realizadas em estabelecimento voltado 

aos cuidados da saúde humana (laboratório de análises clínicas, curativos, vacinas, 
internação, etc) na manutenção de banheiros, rede sanitária, etc. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. O uso de ferramentas 
ruidosas era por pouco tempo e não era diário. A avaliação para radiação solar é 
apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da NR-15 do 
Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista jurídico, 
o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como insalubre na 
exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). Embora 
este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas em 
virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é natural 
(radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). A exposição a 
temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso e folgas e se 
dá principalmente em função da localização geográfica do município em que este 
colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância pelo 
Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, exige 
exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, não 
fica caracterizada a insalubridade por por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: Anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Os limites de tolerância para poeiras respiráveis e poeiras totais são respectivamente 
3,00mg/m3 e 10,00 mg/m³ conforme, American Conference of Govermmental 
Hygienicistis (ACGIH) recomendada pelo MTE, através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 
que rege a Portaria N° 3.214 de 08/06/1978. As exposições se dão abaixo dos limites 
de tolerância, não sendo caracterizada a insalubridade por agentes químicos. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. A 

insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação porque o número 
de pacientes em isolamento por doença infecto contagiosa era pequeno]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação porque a unidade de saúde não era para o 
atendimento de animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: não laborava 
exclusivamente com redes de esgoto não havendo contato permanente como ocorre 
para funcionários de empresas concessionárias de água e esgoto, daí não ser 
insalubridade em grau máximo. Além do mais, a rede de esgoto da unidade de saúde 
era composta de tubulações e não de galerias e nem de tanques que são condições 
necessárias para a caracterização da insalubridade em grau máximo]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Os 
serviços com lixo urbano são realizados por equipe exclusiva da Prefeitura]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: situação em que este colaborador se enquadrava, uma vez que havia 
serviços em locais contaminados por vírus, bactérias, fungos (banheiros e outros 
locais de uso de pacientes).]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. 
Trabalho não enquadrado nessa situação, pois, não laborava de forma fixa no 
laboratório e não fazia parte da equipe técnica desse laboratório];  5) gabinetes de 
autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação] 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA, 
HAVENDO CONTATO COM VASOS SANITÁRIOS, REDES DE ESGOTO, CAMAS 
E OUTROS OBJETOS CONTAMINADOS DE USO DE PACIENTES. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM ESTABELECIMENTOS 
DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA, HAVENDO CONTATO COM 
VASOS SANITÁRIOS, REDES DE ESGOTO, CAMAS E OUTROS OBJETOS 
CONTAMINADOS DE USO DE PACIENTES 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Oficial de Manutenção descrito na planilha 
acima pela Unidade Mista Aroldo Lima Couto. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. É o caso dos oficiais de 
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manutenção que laboram de forma permanente como eletricista, motorista ou em 
serviços de mecânica. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pela Unidade 
Mista Aroldo Lima Couto não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em 
outro cargo e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido 
caracterizada. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.24 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Na unidade 
de saúde, tinha a disposição um consultório que era também de uso do médico e do fonoaudiólogo. A 
sala contava com mesa e cadeira para os atendimentos de pacientes de todas as faixas etárias. A 
iluminância era natural e artificial (lâmpada fluorescente) entre 376,0 lux e 378,0 lux e ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,3°C. No exercício do seu cargo, havia o contato 
permanente com pacientes e com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Psicólogo poderá: promover exames de inteligência aptidões e traço de 
personalidade, elaborar e aplicar testes psicológicos; organizar entrevistas e aplicar testes seletivos 
para o aprimoramento das relações humanas no trabalho; elaborar e aplicar teste de aptidão; fornecer 
laudos dos resultados do processo de seleção de candidatos; promover a avaliação de funcionário no 
seu período probatório; promover entrevista com servidores desligados do quadro da prefeitura; propor 
e executar técnicas de dinâmica de grupos; realizar estudos e aplicações práticas no campo da 
educação e assistência social; participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na 
elaboração; análise e implantação de programas e projetos, prestar assessoria e consultoria técnica 
em assunto de natureza psicológica; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho são climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
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• Torneiras com temporizadores. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: máscara semi facial; 
luva descartável procedimentos; jaleco; calçado fechado. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Esterilização de instrumentos e superfícies de trabalho. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
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índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes 

Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério do Trabalho. A 
insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em grau médio ou 
máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação, porque o 
número de isolamentos de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas na 
unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato com estes pacientes, 
este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) carnes, glândulas, 
vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a 
animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
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os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia 
esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação 
por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal UNIDADE 
MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
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ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Psicólogo exercendo as atividades e nos 
locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.25 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Professor Graduação (Educador Físico) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017; 30/08/2017; 
22/09/2017 e 25/10/2017 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Fazia parte da Unidade Mista Aroldo Lima Couto e laborava a maior parte do tempo pelo NASF 
atendendo nos ESFs das áreas urbanas e rurais e em visitas domiciliares, junto aos demais membros 
da equipe do NASF. 
 

Sede do NASF: se encontrava em edifício anexo ao ESF II Antônio Coronel à rua Dom Pedro II, n° 
110, Centro. Possui uma sala em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 664,0 lux na mesa de trabalho, ventilação natural 
e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustável pelo servidor. Essa sala dispunha de 
mobiliário (mesa e cadeiras) para uso de computador, projetos e reuniões. Os banheiros ficam no prédio 
principal do ESF II Antônio Coronel. 
 

Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto: Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de espera, sala do 
serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, 
consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos 
enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação com 
três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e outro 
pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, 
raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, 
garagem e abrigo externo de resíduos. 
 

ESFs (Urbano I; Urbano II; Uirapuru; Colônia Conceição; Colônia Nova; Colônia Palmeira): 
unidades de saúde em áreas urbana e rural são estruturas físicas em alvenaria, piso pavimentado e 
cobertura (laje ou forro), com iluminações natural e artificial e ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado ou ventilador) todas elas voltadas aos cuidados da saúde humana, em geral com 
recepção e espera, consultórios médicos e odontológicos, salas para os serviços de enfermagem 
(triagem, vacina, observação, inalação e procedimentos diversos), setor de limpeza, copa e banheiros. 
 

As visitas domiciliares em áreas urbanas e rurais são realizadas em veículo próprio ou da Prefeitura 
junto a equipe do NASF. Em parte dessas visitas poderá haver o contato com pessoas portadoras de 
doenças infectocontagiosas (hanseníase, tuberculose, etc) acamados ou não. Fazia uso de materiais 
e instrumentos de apoio para tratamento de fisioterapia. Junto ao Fisioterapeuta, o contato físico com 
o paciente é contínuo pois, pode ser preciso levantar, apoiar, sentar, deitar, virar o paciente durante as 
atividades fisioterápicas, principalmente, aqueles que têm os movimentos mais limitados ou acamados. 
 

Dentro das atribuições previstas para o cargo em ocupação, existe o contato permanente com 
pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização nas unidades voltadas aos cuidados da 
saúde humana e nas visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De forma integrada com a equipe do NASF, poderá: participar de reuniões com profissionais das ESF, 
para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver 
educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com 
as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação 
em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; formar grupos de atividade física com crianças com sobrepeso e 
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obesidade utilizando os espaços públicos já existentes; formar grupos de ginástica, caminhada e outros 
para adultos e idosos utilizando os espaços públicos já existentes; acompanhar usuários da ATI; formar 
grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espaços públicos já existentes; avaliar 
e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; oferecer orientações que promovam o auto cuidado 
e a prevenção de riscos em todas as suas ações; mobilizar a comunidade para participar da 
comemoração do dia mundial da atividade física; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidades públicas voltadas aos 
cuidados da saúde humana; 
visitas domiciliares e outros 

locais de atendimento. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades de saúde que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora 
NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Lixeiras para perfuro cortante e lixeiras com pedal e tampa para lixo infectante e lixo comum. 
• Pias com água corrente, sabão líquido e papel toalha para lavagem e higienização das mãos. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 
sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Fazer a instalação de equipamentos de ar condicionado em todos as salas das unidades de 
saúde para melhor conforto térmico de funcionários e usuários. 

• Sistema de drenagem e cobertura no NASF. Local alaga e não há proteção contra chuvas entre 
o NASF e o ESF. 

• Veículos de transporte da equipe do NASF em atendimento às exigências do DETRAN, 
conforto e segurança. 

• Aparelhos e instrumentos de trabalho com materiais de fácil limpeza e higienização. 
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• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 

unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Dedetização periódica das unidades de saúde e limpeza e lavagem semestral da caixa d´água. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: luva de 
procedimentos, jaleco, capote, respirador comum ou N 95 conforme o caso, calçado fechado. A 
definição dos EPIs a serem utilizados deverá ocorrer conforme a análise de risco e necessidades 
avaliadas pela equipe de atendimento. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pela UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização nas unidades de saúde (Hospital e ESFs), visitas 
domiciliares e outros locais de atendimento da equipe NASF. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
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 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação porque o colaborador não tem contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas. O contato com este tipo de paciente no 
Hospital, quando ocorre, é apenas eventual. As demais unidades de saúde não são 
destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois as unidades de saúde 
são destinadas ao cuidado de pessoas e não de animais]; 3) esgotos (galerias e 
tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano 
(coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes nas unidades de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois são unidades de saúde 
destinadas aos cuidados de pessoas e não de animais]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios em contato 
com animais]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico 
não estando enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pela UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações 
de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROFESSOR GRADUAÇÃO (EDUCADOR 
FÍSICO) pela UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Professor Graduação (Educador Físico) 
exercendo as atividades descritas na planilha acima pela Unidade Mista Aroldo Lima 
Couto. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
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Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador pela Unidade 
Mista Aroldo Lima Couto não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em 
outro cargo e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido 
caracterizada. Por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde ou em escolas. 
Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização do agente 
insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.26 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Recepcionista 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria, laje, piso granilite, luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores). A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. Este laudo 
é para o servidor lotado neste cargo que trabalhava de forma fixa na recepção. A recepção da unidade 
de saúde era em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) com iluminância de 57,5 lux a 166,8 lux nas mesas de trabalho, ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com a temperatura de 25,5°C regulada pelo servidor. Setor dispõe de mesa 
e cadeira para uso do computador e atendimento presencial e telefônico e arquivo. No exercício do seu 
cargo, havia o contato permanente com pacientes ou com objetos de seu uso sem prévia esterilização. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa (digitações e impressões, arquivos, organização, etc); recepção de 
pessoas na unidade de saúde, preenchimentos, cadastros, agendamentos, informações e 
encaminhamento do paciente ao setor responsável. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• A recepção, por ser isolada, minimiza o possível contato ou exposição a pacientes portadores 

de doenças infectocontagiosas. 
• Ambiente climatizado por ar condicionado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na recepção da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
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 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
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enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na recepção da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na recepção da unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 



 
 
 

721 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Recepcionista exercendo as atividades e 
nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para Agentes, 
Assistentes e Auxiliares Administrativos e outros Cargos em mesma função no mesmo 
posto de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.27 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador podia laborar em qualquer um desses ambientes com prestação contínua de serviços a 
pacientes. De forma resumida, temos que: a triagem dispunha de mesa e cadeira de atendimento, 
balança neonatal e adulta; os consultórios de mesas e cadeiras para atendimento, maca hospitalar 
comum e ginecológica com refletor, pias e bancadas para lavagem e higienização de mãos e materiais, 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante), sendo um dos consultórios com banheiro 
anexo; os apartamentos da internação estilo enfermaria dispunham de leitos para os pacientes 
separados por sexo (masculino e feminino) e pediátrico, havendo banheiros com chuveiro, lavatório e 
vaso sanitário de uso dos pacientes; a sala de parto dispunha de mesa de parto e refletor, incubadora, 
pias para lavagem e higienização das mãos e bancadas de trabalho; balança neonatal, incubadora, 
detector fetal, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de emergência 
era composta de duas salas interligadas entre si com pias e bancadas de trabalho, maca hospitalar, 
carrinho de emergência, aspirador, oxigênio, etc e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); o posto de enfermagem é de uso exclusivo da equipe de enfermagem e dispunha de duas 
peças sendo um com mesa e cadeira e outro com cama para repouso do plantonista; a sala de vacina 
dispunha de pia e bancada, mesa e cadeira para computador, maca infantil, geladeiras para vacinas e 
lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); a sala de curativos dispunha de pias e 
bancadas, maca hospitalar e lixeiras (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro cortante); sala de 
inalação dispunha de inalador; a sala dos enfermeiros dispunha de mesa e cadeira para uso de 
computador, maca de repouso; as salas de esterilização (área limpa) e expurgo (área suja) eram ligados 
entre si por uma abertura (janela) para a passagem do material lavado na área suja. No expurgo, o 
material é tratado por via física (escovação do material) e química (água sanitária) em pias e bancadas, 
enquanto na sala de esterilização, o material era preparado sobre pias e bancadas, autoclave e selador. 
Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em funcionamento, 
sendo de acesso exclusivo do Técnico de Raio X. Havia o trabalho com matérias perfuro cortantes, 
podendo haver riscos de acidentes com estes, sendo os mesmos descartados em lixeiras descarpack. 
O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque 
o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 
Ocasionalmente, fazia parte de equipes de resgate ou emergência em áreas urbanas ou rurais no 
atendimento a acidentados, sendo o trânsito realizado em ambulância ou UTI móvel. E também fazia 
parte de campanhas da saúde em outros locais públicos. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Na descrição da Prefeitura, o Técnico de Enfermagem poderá: receber e encaminhar pacientes; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacina 
e injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; 
esterilizar ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para dentro e 
fora da unidade de saúde, inclusive outros municípios; promover o bloqueio de epidemais; promover 
grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião de equipes; atuar de forma integrada 
com profissionais de outras instituições e da própria; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 
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Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana 
Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Posto de enfermagem e sala dos enfermeiros com leito para repouso do colaborador. 
• Testes rápidos para diagnósticos mais urgentes (hepatite, sífilis e HIV). 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Veículos de emergência e transporte (ambulância e UTI móvel) com alguns dos equipamentos 

para maior segurança do paciente e da equipe. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Luva de limpeza (CA 15532) para uso no expurgo. 
• Avental de PVC forrado (CA 28362) para uso no expurgo. 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 
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• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Veículos de emergência e transporte de pacientes equipados com alarme sonoro e luminoso; 
cones para sinalização e isolamento de vias com acidentes; manutenções preventiva e corretiva dos 
veículos; motoristas habilitados, treinados e descansados. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 
O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde durante toda a jornada de trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
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carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório];  5) gabinetes de autópsias, 
de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de 
corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e 
cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de 
animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. Este laudo é também válido para 
Auxiliares de Enfermagem; Enfermeiros; Auxiliares de Serviços de Saúde e outros 
Cargos em mesma função nos mesmos postos de trabalho. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.28 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem (Laboratório) 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento contemplava: 
recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, 
sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de 
fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade 
internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino 
e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, 
raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, 
garagem e abrigo externo de resíduos. O Colaborador laborava de forma fixa no laboratório composto de 
três salas contínuas (sala de coleta, sala de preparo de amostras e sala das análises) e sala de preparo do 
BK em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 
entre 217,0 lux e 527,0 lux de acordo com o ambiente e ventilação natural e artificial (ar condicionado) com 
temperatura de 25,3°C ajustável pelo servidor. O setor dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) e 
bancadas de trabalho para uso de computador e demais serviços burocráticos do setor, coleta de sangue 
do paciente, preparo de amostras e análises bioquímica, bacteriológica, hematológica e outros serviços de 
laboratório com uso de agulhas, centrifugador, aparelho de hemograma, microscópio, homogeneizador de 
sangue, banho-maria, entre outros. O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas 
era eventual apenas, porque o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de 
pacientes atendidos pela unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade 
de saúde. Assim, existia o contato permanente com pacientes e com materiais de seu uso sem prévia 
esterilização em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O Técnico de Enfermagem no laboratório poderá: receber e encaminhar pacientes; verificar sinais vitais 
como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; esterilizar ou preparar materiais para 
esterilização; fazer a coleta de material biológico de pacientes; receber amostras (fezes, urina, etc) para 
análise do laboratório; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS- 
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi- 
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími
- 

cos 

Cloreto de benzalcônio; ácido linear alguil 
benzeno sulfônico 90% (ácido sulfônico); 
dietanolamida de ácidos graxos de coco; 
lauril éter sulfato de sódio; hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio; Cloro ativo 
(hipoclorito de sódio), carbonato de cálcio 
e cloreto de sódio; álcool isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril etoxilado; ácido 
etilenodiamino tetracético 

Não aplica 

Produtos de 
limpeza (detergente 

comum e 
enzimático, álcool, 

sabão, água 
sanitária e 

desinfetantes) 

Eventual 
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Bioló- 
gicos Vírus, bactérias, fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos 

cuidados da saúde 
humana; amostras 
(sangue, fezes, etc) 

para análise e 
materiais no 

laboratório sem 
prévia esterilização. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 (Condições 
sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Posto de trabalho era climatizado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo infectante 

com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do paciente 

com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de doença 
infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de moléstia 
contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do Ministério 
do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em 
todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados 
abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da unidade 
municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento temporário dos 
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resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. O transporte, o 
tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa especializada e 
devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de atuação. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de funcionários 
e de pacientes. 

• Proteção (cortinas ou persianas) contra claridade excessiva na bancada de análises. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já utilizados 

(comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva de limpeza 
(expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de proteção contra 
impactos de partículas; uniforme (calça + camisa); capote (áreas de isolamento de pacientes); jaleco; 
calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente de 
pessoas autorizadas e treinadas. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. O 
tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e treinamento, 
conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora NR-

17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos índices 
de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas 
do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma vez, 
que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização; contato com amostras diversas (fezes, sangue, urina, 
etc) para avaliação no laboratório na unidade de saúde durante toda a jornada de 
trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando ocorre o contato com 
estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada 
a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
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material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia 
esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho enquadrado nessa situação por 
laborar no laboratório]; 5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL 
TÉCNICO QUE LABORA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL TÉCNICO QUE LABORA 
NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Enfermagem exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.29 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Laboratório 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento contemplava: 
recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, 
sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de 
fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade 
internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino 
e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, 
raio x, corredores de circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, 
garagem e abrigo externo de resíduos. O Colaborador laborava de forma fixa no laboratório composto de 
três salas contínuas (sala de coleta, sala de preparo de amostras e sala das análises) e sala de preparo do 
BK em alvenaria, piso granilite, laje de cobertura, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 
entre 217,0 lux e 527,0 lux de acordo com o ambiente e ventilação natural e artificial (ar condicionado) com 
temperatura de 25,3°C ajustável pelo servidor. O setor dispunha de mobiliário (mesas e cadeiras) e 
bancadas de trabalho para uso de computador e demais serviços burocráticos do setor, coleta de sangue 
do paciente, preparo de amostras e análises bioquímica, bacteriológica, hematológica e outros serviços de 
laboratório com uso de agulhas, centrifugador, aparelho de hemograma, microscópio, homogeneizador de 
sangue, banho-maria, entre outros. O contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas 
era eventual apenas, porque o número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de 
pacientes atendidos pela unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade 
de saúde. Assim, existia o contato permanente com pacientes e com materiais de seu uso sem prévia 
esterilização em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Técnico de Laboratório poderá: executar trabalhos técnicos de laboratório, 
relacionados à anatomia patológica, dosagens e análises bacteriológicas e químicas em geral, para 
possibilitar o diagnóstico de doenças, executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS- 
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi- 
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló- 
gicos Vírus, bactérias, fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana; 
amostras (sangue, 

fezes, etc) para 
análise e materiais no 
laboratório sem prévia 

esterilização. 

Permanente 
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Quími
- 

cos 

Cloreto de benzalcônio; ácido linear 
alguil benzeno sulfônico 90% (ácido 
sulfônico); dietanolamida de ácidos 
graxos de coco; lauril éter sulfato de 
sódio; hidróxido de sódio, cloreto de 
sódio; Cloro ativo (hipoclorito de 
sódio), carbonato de cálcio e cloreto 
de sódio; álcool isopropílico; soda 
cáustica; álcool lauril etoxilado; ácido 
etilenodiamino tetracético 

Não aplica 

Produtos de limpeza 
(detergente comum e 

enzimático, álcool, 
sabão, água sanitária 

e desinfetantes) 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 (Condições 
sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Posto de trabalho era climatizado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo infectante 

com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do paciente 

com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de doença 
infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de moléstia 
contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do Ministério 
do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em 
todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados 
abertos. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da unidade 
municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
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cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento temporário dos 
resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. O transporte, o 
tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa especializada e 
devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de atuação. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de funcionários 
e de pacientes. 

• Proteção (cortinas ou persianas) contra claridade excessiva na bancada de análises. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já utilizados 

(comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva de limpeza 
(expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de proteção contra 
impactos de partículas; uniforme (calça + camisa); capote (áreas de isolamento de pacientes); jaleco; 
calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente de 
pessoas autorizadas e treinadas. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. O 
tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e treinamento, 
conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora NR-

17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos índices 
de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas 
do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma vez, 
que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização; contato com amostras diversas (fezes, sangue, urina, 
etc) para avaliação no laboratório na unidade de saúde durante toda a jornada de 
trabalho. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando ocorre o contato com 
estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada 
a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
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material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia 
esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho enquadrado nessa situação por 
laborar no laboratório]; 5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL 
TÉCNICO QUE LABORA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO no laboratório 
de análises clínicas da unidade municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA E POR FAZER PARTE DE PESSOAL TÉCNICO QUE LABORA 
NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Laboratório exercendo as 
atividades e nos locais descritos na planilha acima. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.30 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Raio X 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e ventiladores) 
com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes climatizados. Esses 
índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos conforme dia, horário e 
condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de 
espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de 
inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos 
enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação com três 
apartamentos (quarto + banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala 
de parto, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de 
circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo 
de resíduos. Na data dos levantamentos ambientais, a sala de raio x ainda não se encontrava em 
funcionamento. A sala era em alvenaria com proteção de material plumbífero, piso granilite, laje de cobertura, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) de aproximadamente 94,1 lux e ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com temperatura de 24,0°C ajustável pelo servidor. Havia aparelho de raio x de leito 
que era disparado remotamente de um biombo em alvenaria com visor em material plumbífero. O material era 
então preparado em um revelador instalado em câmara escura. O contato com pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque o número de casos em isolamento é bastante inferior 
ao número total de pacientes atendidos pela unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em 
isolamento na unidade de saúde. Assim, existia o contato permanente com pacientes e com materiais de seu 
uso sem prévia esterilização em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Técnico de Raio X poderá: executar exames radiológicos sob a supervisão do 
médico, posicionando o paciente e acionando o aparelho de raio x, para atender as requisições médicas; 
receber e encaminhar pacientes; auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, 
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela segurança individul 
e coletva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quanto da execução dos serviços, desenvolver 
suas atividades, aplicando normas e procedimentos de segurança, zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, 
executa outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS- 
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi- 
cos 

Radiação 
ionizante 

Equipamento não 
estava em 

funcionamento 
Equipamento de raio x 

Seria habitual, mas, 
não funcionava. 

Quími-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló- 
gicos 

Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana 

Permanente 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 (Condições 

sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para serviços na posição sentada e para descanso. 
• Posto de trabalho era climatizado. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo infectante 

com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 
• Parede baritada e porta em material plumbífero. 
• Biombo de proteção fixo e móvel com visor em material plumbífero no local de disparo do comando. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Avental plumbífero 0,5 mm Pb (CA não identificado). 
• Protetor de tireoide 0,5 mmm Pb (CA não identificado). 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Respirador PFF2(S) ou máscara N 95 (CA 13211). 
• Jaleco e calçado fechado próprio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Uso obrigatório de dosímetro de radiação. 
• PPR (Programa de Proteção Radiológica) e Relatório de Levantamento Radiométrico e Medida de 

Radiação de Fuga em vigência que comprovem que os equipamentos oferecem segurança sob o ponto de 
vista de proteção radiológica. 

• Sinalização das portas de acesso (aviso luminoso e letreiro) quanto à proibição de entrada durante a 
realização dos exames e também de portar equipamentos elétricos ou eletrônicos no interior das mesmas. 

• Substituir o revelador químico por revelador digital. 
• Disponibilizar número adequado de vestimentas plumbíferas para a equipe, paciente e eventual 

acompanhante. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do paciente 

com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de doença 
infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de moléstia contagiosa 
no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do Ministério 
do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem 

existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último em todos 
os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos 
postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 
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• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da unidade 

municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante e lixo perfuro 
cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento temporário dos resíduos 
de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. O transporte, o tratamento e a 
destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa especializada e devidamente licenciada 
junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é proibida. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de atuação. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e melhoria 

da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo cumpridas. 
• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de funcionários e 

de pacientes. 
• Proteção (cortinas ou persianas) contra claridade excessiva na bancada de análises. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já utilizados 

(comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva em látex ou PVC; 
avental de silicone ou PVC; bota de borracha (expurgo); óculos de proteção contra impactos de partículas; 
uniforme (calça + camisa); óculos em material plumbífero; luva em material plumbífero; protetor de tireóide e 
avental plumbífero; capote (áreas de isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme 
avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade com 

o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente de 
pessoas autorizadas e treinadas. 

• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. O 
tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames descartáveis 
para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e treinamento, 
conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes 
e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 

• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado; 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora NR-17 

(Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos índices de 
iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do 
Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à proteção 
dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma vez, que a finalidade 
deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE RAIO X da unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: a possível exposição a radiação e a segurança dos 

equipamentos sob o ponto de vista de proteção radiológica deverão ser comprovadas 
por relatório de levantamento radiométrico e medida de radiação de fuga e pelo uso 
obrigatório de dosímetro de radiação. Na data dos levantamentos ambientais para 
confecção deste laudo pericial, a sala de raio x não se encontrava em funcionamento. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. O uso de produtos para revelação do 

material radiográfico seria de acordo com a demanda e o uso de luvas é suficiente 
para proteção do operador. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização em unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o Anexo n° 5 dessa norma regulamentadora, nas atividades 
ou operações onde os trabalhadores ficam expostos a radiações ionizantes, os limites 
de tolerância são os constantes da Resolução CNEN (Comissão Nacional de Energia 
Nuclear) – n° 06/73, NORMAS BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, sendo que 
esta foi revogada em 19/07/1988, pela Resolução CNEN n° 12/88. Em 11/04/1994, a 
Portaria n° 04 alterou o anexo 5 da NR-15, que passou a considerar que, nas 
atividades ou operações em que trabalhadores possam ser expostos a radiações 
ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controle básicos 
para a proteção do homem e do seu meio ambiente, contra possíveis efeitos indevidos 
causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN – NE – 3.01, 
de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela Resolução CNEN n° 12/88, 
ou por aquela que venha substituí-la. No entanto, na data dos levantamentos 
ambientais, a sala de raio x não se encontrava em funcionamento e não teríamos como 
comprovar se haveria exposição acima dos limites estabelecidos nessa resolução para 
caracterização da insalubridade por radiação ionizante, que conforme o anexo 5 da 
NR 15, seria em grau médio (20%). O artigo 76 da Lei Municipal N° 2141/2003 (que 
dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, das autarquias e das fundações 
públicas do Município de Nioaque – Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências), de 20/11/2003, afirma que o adicional de insalubridade por trabalho em 
Raio X ou substâncias radioativas corresponderá a 40% do vencimento do cargo 
efetivo e será concedido na forma de legislação pertinente. A Lei Federal N° 7394 de 
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29/10/1985 estabelece que o salário o salário mínimo profissional dos técnicos em 
radiologia será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, 
incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e 
insalubridade. Veja que a Lei Federal 7394/1985 cita apenas os técnicos em 
radiologia, não se aplicando aos demais profissionais que tenham exposição ao raio 
X, como, por exemplo, os odontólogos e seus auxiliares, não ficando caracterizado o 
adicional de 40%. Entende-se assim, que a insalubridade em grau máximo (40%) é 
inerente a função dos Técnicos em Raio X, independente, dessa exposição se dá ou 
não acima do limite de tolerância. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma regulamantadora NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando ocorre o contato com 
estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada 
a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto contagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 
previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em 
virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia 
esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde não destinada a animais]. 
3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e 
outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação por não se 
tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não enquadrado nessa situação 
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por não laborar no laboratório]; 5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

C1) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 
 

C2) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO (40%) POR 
LABORAR COMO TÉCNICO DE RAIO X NA SALA DE RAIO X. 
 

CONCLUSÃO FINAL: As insalubridades em grau médio e grau máximo não são 
cumulativas, devendo vigorar a insalubridade de maior grau. Logo, atividade 
ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO (40%) POR LABORAR 
COMO TÉCNICO DE RAIO X NA SALA DE RAIO X. 
 

Observação: A insalubridade em grau máximo deverá ser paga somente em caso de 
funcionamento da sala de raio x. Como esta sala não se encontrava em funcionamento 
na data dos levantamentos ambientais, a insalubridade a ser paga ao Técnico de Raio 
X, caso esteja laborando no atendimento a pacientes, nesta unidade de saúde era em 
grau médio (20%). 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE RAIO X da unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
 

 Porém, em caso de funcionamento da sala de raio x, as atividades e operações 
seriam classificadas como perigosas em função de radiações ionizantes ou 
substâncias radioativas (Portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03). 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: enquadrado na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO PERICULOSA (30%) EM FUNÇÃO DE 
ATIVIDADE COMO TÉCNICO DE RAIO X. 
 

Observação 1: Da mesma forma que insalubridade em grau máximo, a 
periculosidade deverá ser paga somente em caso de funcionamento da sala de raio 
x. Como esta sala não se encontrava em funcionamento na data dos levantamentos 
ambientais, a periculosidade era indevida. 
 

Observação 2: De acordo com a CLT, Art. 193, §2°, o empregado poderá optar pelo 
adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Assim, o funcionário deverá 
optar pela insalubridade ou periculosidade (ou um ou outro), não podendo receber os 
dois de modo cumulativo. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE RAIO X da unidade municipal 
UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres. 
 



 
 
 

751 
b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA E NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE RAIO X 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Técnico de Raio x exercendo as atividades 
nos locais descritos na planilha acima. Na data dos levantamentos ambientais, a sala 
de raio x não se encontrava em funcionamento. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade ou periculosidade para este 
colaborador nesta unidade municipal não é possível, a não ser que o servidor passe 
a laborar em outro cargo e/ou posto de trabalho em que a insalubridade ou 
periculosidade não tenha sido caracterizada, como por exemplo, na Secretaria 
Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade e a periculosidade são indevidas 
no caso da neutralização desses agentes. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.31 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Trabalhador Braçal 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com 
iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses recintos 
conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do Estabelecimento 
contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do faturamento, sala de triagem, 
sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso de médicos, fonoaudiólogos e 
psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de análises clínicas, farmácia, 
cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto + banheiro) para internação, 
sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala de emergência, posto de 
enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de circulação e banheiros de uso 
somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo externo de resíduos. O 
Colaborador laborava em todos os ambientes do estabelecimento, sendo também responsável pela 
lavanderia hospitalar. A lavanderia hospitalar não tinha áreas limpa e suja em separado, tendo uma 
sala para passar as roupas com ferro doméstico e guarda das roupas limpas e uma varanda com 
máquina de lavar e tanque de lavar roupas por onde chegavam as roupas sujas e eram lavados pano 
de chão e outros materiais de limpeza. As roupas eram secas de forma natural no varal. As atividades 
são realizadas na maior parte do tempo na posição de pé nos serviços de limpeza da unidade de saúde, 
dispondo de escova de esfregar, vassouras, rodo, balde, pano de chão, pá de uso doméstico e materiais 
de limpeza. Os resíduos são armazenados em tambores com tampa de propriedade da empresa 
responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final no abrigo externo de resíduos. Lava 
banheiros e demais áreas da unidade que são de uso público. Tem contato com resíduos de serviços 
de saúde, não sendo estes resíduos, enquadrados como lixo urbano. O contato com pacientes ou 
objetos de seu uso em isolamento por doenças infectocontagiosas era eventual apenas, porque o 
número de casos em isolamento é bastante inferior ao número total de pacientes atendidos pela 
unidade de saúde. E não é sempre que tem pacientes em isolamento na unidade de saúde. Assim, 
existia o contato permanente com pacientes em grau médio (20%) e não em grau máximo (40%). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar serviços de limpeza e conservação de toda a estrutura física da unidade de saúde; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Fazer a coleta interna e o descarte 
dos resíduos no abrigo temporário de resíduos; garantir as lixeiras de lixo comum e infectante com os 
sacos de acondicionamento; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no 
trabalho. Responsabilizar- se pela lavanderia (lavar roupas; passar roupas e guardar) e manter o local 
limpo e organizado. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Hidróxido de Sódio 
50% 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 
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Químicos 

Etanol 
(concentração de 

46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil 
benzil amônio 

(concentração de 0 
a 5%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 
a 10%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH 
(concentração de 0 
a 1%) no produto 
variável de acordo 

com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Ácido 
dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 

2,0 a 2,5% no 
produto variável de 

acordo com a 
marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ 
da NR 15. 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública 
voltada aos cuidados 

da saúde humana; 
limpeza de banheiros 

e demais recintos; 
roupas sujas na 

lavanderia. 

Permanente 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Máquina de lavar para as roupas sujas. 
• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Expurgo e sala de esterilização para lavagem, higienização e esterilização de materiais. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Coquetel anti HIV em caso de acidentes com material suspeito. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030; 30695) e outras. 
• Máscara descartável (sem CA) de aprovação do Ministério da Saúde. 
• Luva de limpeza (CA 15532). 
• Avental de PVC forrado (CA 28623). 
• Bota de borracha (CA 3773). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição de 
doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso 
de calçados abertos. 

• O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer no mínimo 
antes e depois do uso das mesmas. 

• PGRSS elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA sendo as lixeiras da 
unidade municipal com tampa e pedal devidamente identificadas por classe (lixo comum, lixo infectante 
e lixo perfuro cortante); abrigo de resíduos sempre trancado e identificado para o armazenamento 
temporário dos resíduos de serviços de saúde em tambores; equipe de limpeza devidamente treinada. 
O transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos deverão ser realizados por empresa 
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especializada e devidamente licenciada junto aos órgãos de meio ambiente e sanitário. A queima é 
proibida. 

• No caso de materiais cortantes e perfurantes (vidros quebrados e agulhas, por exemplo), 
utilizar vassoura e pá (nunca com a mão) para o recolhimento e descartar em lixeiras do tipo 
descarpack. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 
melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas. 

• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 
funcionários e de pacientes. 

• Local para banho e vestiário de uso exclusivo dos funcionários. 
• Uso imediato, obrigatório, gratuito e regular de EPIs aprovados pelo MTE: respiradores já 

utilizados (comum ou N 95) conforme o caso; touca descartável; luva descartável procedimentos; luva 
de limpeza (expurgo); avental de silicone ou PVC (expurgo); bota de borracha (expurgo); óculos de 
proteção contra impactos de partículas (expurgo); uniforme (calça + camisa); capote (áreas de 
isolamento de pacientes); jaleco; calçado fechado. Outros EPIs conforme avaliação da equipe. 

• POP (Procedimento Operacional Padrão) elaborado pela equipe técnica da unidade de saúde. 
• Embalagens de produtos químicos devidamente etiquetadas e com as fichas FISPQ e de 

segurança. 
• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes em conformidade 

com o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 
• Lavanderia Hospitalar com áreas limpa e suja em separado; maquinários (lavadoras, 

centrífugas, secadoras e calandras) atendendo NR 12 e NR 10 para segurança dos funcionários e do 
próprio paciente. O acesso de pessoas estranhas ao setor de lavanderia deve ser proibido e permitido 
apenas aos trabalhadores do setor. Os colaboradores da área limpa e área suja não deveriam trabalhar 
simultaneamente nas duas áreas ao mesmo tempo, sob o risco de contaminação da área limpa. 

• Carrinhos multifuncionais de limpeza (balde, espremedor, etc) e para o recolhimento do lixo 
não se permitindo que o colaborador carregue ou arraste sacos de lixo. 

• Uso de sacos de boa resistência ao rompimento. 
• Central de Material e Esterilização (com áreas limpa e suja separadas entre si) devidamente 

equipadas, limpas e organizadas e com os EPIs para funcionários, sendo o acesso a esta área somente 
de pessoas autorizadas e treinadas. 

• Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, 
inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco 
químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência. 

• A varrição seca em áreas internas deverá ser proibida. 
• Preferencialmente, manter portas e janelas abertas para aeração do ambiente. 
• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento adotado. 

O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e vasilhames 
descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição do paciente. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 
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• Treinamentos admissionais e periódicos em relação a riscos ambientais, ergonômicos e de 

acidentes e as medidas preventivas necessárias à sua proteção. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme o programa elaborado. 
• Análise Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da norma regulamentadora 

NR-17 (Ergonomia) para avaliação dos riscos ergonômicos e aplicação das medidas de adequação dos 
índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros 
às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador 
e eram de uso eventual. Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição 
na água. Poderá haver ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso 
de luvas era também suficiente para minimizar ou neutralizar o contato. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes ou com objetos de seu 

uso sem prévia esterilização na unidade de saúde. Existe a lavagem de banheiros e 
outras áreas de risco da unidade. Faz a coleta interna e o descarte do lixo em 
tambores com tampa que ficam no abrigo externo de resíduos. Este lixo e a forma de 
sua coleta não pode ser comparado ao lixo urbano coletado que são diferentes em 
natureza e volume. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas 
aos trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em 
caminhões de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Embora, este colaborador possa fazer a limpeza de 
banheiros, não existe trabalho com esgoto e a unidade de saúde não dispõe de 
galerias e nem de tanques, mas, somente, de tubulações (ou canos). Não é uma 
situação parecida com trabalhadores de concessionárias de esgoto, que muitas vezes 
têm que entrar em galerias abertas ou fechadas ou em tanques de tratamento de 
esgoto, podendo até mesmo, ficarem submersos. Este item do anexo 14 da NR 15 
para caracterização de insalubridade foi criado para estes trabalhadores e não para 
aqueles que apenas fazem limpeza de banheiros de prédios diversos, incluindo vasos 
sanitários de unidades de saúde]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este item da NR 15 foi criado 
para trabalhadores que trabalham com caminhões de coleta de lixo e usinas de 
separação, tratamento e reciclagem de lixo urbano. Esta situação é muito diferente de 
um colaborador dessa unidade municipal que apenas tira o lixo e leva até o setor de 
armazenamento de lixo. Não está exposto ao mau cheiro de traseiras de 
compactadores de caminhões ou mesmo em meio ao lixo em caçambas ou 
carrocerias de caminhões de transporte, unidades de triagem e reciclagem e aterros 
sanitários ou lixões e demais riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes, como 
ocorre com funcionários de empresas que cuidam exclusivamente de lixo urbano, o 
que não é o caso de funcionários dessa unidade municipal. Ademais, este 
Colaborador não apenas retira o lixo. Faz também outras funções, como lavar e limpar 
setores diversos. A retirada de lixo é apenas uma parte do processo de limpeza. Por 
fim, considerar a redação do anexo 14 da NR 15. Fala-se de coleta e industrialização. 
Os funcionários de limpeza não fazem coleta e industrialização, como ocorre com os 
funcionários de coleta de lixo. Apenas retira (coleta) o lixo das lixeiras para 
armazenamento em tambores de armazenamento temporário. A partir daí, 
funcionários de empresas de lixo é que farão coleta e industrialização (separação, 
triagem ou compostagem, incineração e destinação final). Finalizando, embora o 
servidor seja concursado como Trabalhdor Braçal, ele não laborava em caminhões de 
lixo ou usinas de triagem de resíduos ou aterros sanitários em contato com lixo urbano. 
Ele laborava como Auxiliar de Serviços Gerais na unidade de saúde. Daí, não fica 
caracterizada a insalubridade em grau máximo (40%) e sim em grau médio (20%)]. A 
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insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: colaborador enquadrado nesta situação em virtude do seu contato 
permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem prévia esterilização na unidade 
de saúde e na limpeza de banheiros e retirada de lixo]. 2) hospitais, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e 
tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais 
animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade 
de saúde não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 
4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho 
não enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e por não fazer parte 
do pessoal técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 
(aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE 
SEU USO SEM PRÉVIA ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal UNIDADE MISTA AROLDO LIMA COUTO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de GARI na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
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insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES OU COM OBJETOS DE SEU USO SEM PRÉVIA 
ESTERILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Trabalhador Braçal exercendo as atividades 
e nos locais descritos na planilha acima. Pode também servir para os cargos de 
Zelador, Auxiliar de Serviços Gerais, Gari e outros cargos em serviços de limpeza e 
nos locais descritos na planilha. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. Por exemplo, os garis que laboram em 
caminhões de coleta de lixo pela secretaria de obras que recebem insalubridade em 
grau máximo (40%) e não em grau médio (20%) do gari que labora na Unidade Mista 
Aroldo Lima Couto. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou posto de trabalho em que a insalubridade não tenha sido caracterizada, como 
por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, em que não foi caracterizada a 
insalubridade. Lembramos que a insalubridade é indevida no caso da neutralização 
do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.9.32 
UNIDADE MUNICIPAL: Unidade Mista Aroldo Lima Couto 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 08/08/2017; 10/08/2017; 29/08/2017 e 30/08/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Unidade de saúde em alvenaria; laje; piso granilite; luz natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 
com iluminância variável entre 57,5 lux e 967,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado 
e ventiladores) com temperatura de 27,1° C nas salas sem climatização e de 23,3°C nos ambientes 
climatizados. Esses índices de temperatura e iluminância são variáveis para cada um desses 
recintos conforme dia, horário e condições climatológicas locais. A estrutura física do 
Estabelecimento contemplava: recepção, saguão de espera, sala do serviço social, sala do 
faturamento, sala de triagem, sala de vacina, sala de curativo, sala de inalação, consultórios (de uso 
de médicos, fonoaudiólogos e psicólogos), sala de fisioterapia, sala dos enfermeiros, laboratório de 
análises clínicas, farmácia, cozinha, lavanderia, unidade internação com três apartamentos (quarto 
+ banheiro) para internação, sendo um masculino, um feminino e outro pediátrico, sala de parto, sala 
de emergência, posto de enfermagem, sala de esterilização, expurgo, raio x, corredores de 
circulação e banheiros de uso somente de funcionários, banheiros de uso público, garagem e abrigo 
externo de resíduos.  
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna na Unidade Mista Aroldo Lima Couto, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-COS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Unidade pública voltada aos 
cuidados da saúde humana. 

Permanente 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para para descanso. 
• Alguns dos ambientes de trabalho eram climatizados. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Torneiras com temporizadores em algumas das pias. 
• Lixeiras descarpack para lixo perfuro cortante; lixeiras para lixo comum e lixeiras para lixo 

infectante com pedal e tampa. 
• Isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças infectocontagiosas. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: boné ou touca árabe; botina de segurança; 
camisa manga comprida; capa de chuva. 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Equipe médica e de enfermagem treinada e qualificada na triagem e diagnóstico rápido do 

paciente com o início imediato das medidas de tratamento e/ou precauções no caso de suspeição 
de doença infectocontagiosa, a fim de evitar a permanência prolongada de pacientes portadores de 
moléstia contagiosa no local e pondo em risco a equipe de funcionários e demais pacientes. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou 

cotoveleiras sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em 
gel (este último em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 

funcionários e de pacientes. 
• Adoção de isolamentos e sinalização desses ambientes conforme o tipo de isolamento 

adotado. O tempo junto a estes pacientes deverá ser o mínimo possível. Uso de copos, talheres e 
vasilhames descartáveis para estes pacientes com o descarte imediato em lixeiras após a refeição 
do paciente. 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
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levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: contato permanente com pacientes na unidade de saúde. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque o número de isolamentos de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas na unidade de saúde é pequeno. E quando e se ocorre o contato 
com estes pacientes, este se dá de modo apenas eventual e não permanente]; 2) 
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 
aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato 
com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados [Comentário: colaborador enquadrado nesta situação 
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em virtude do seu contato permanente com pacientes ou objetos de seu uso sem 
prévia esterilização na unidade de saúde]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois é uma unidade de saúde 
não destinada a animais]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação por não se tratar de laboratórios e não atender animais]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico sendo o trabalho não 
enquadrado nessa situação por não laborar no laboratório e não fazer parte do pessoal 
técnico];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM 
ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal UNIDADE MISTA 
AROLDO LIMA COUTO expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
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3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL EM FUNÇÃO DE CONTATO 
PERMANENTE COM PACIENTES EM ESTABELECIMENTO DESTINADO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Vigia exercendo as atividades descritas na 
planilha nessa unidade municipal apenas. 
 

Observação 2: No caso deste colaborador vir a exercer este ou outro cargo nesta ou 
outra unidade municipal, consultar o laudo elaborado para o cargo ocupado, não 
devendo mais ser consultado este laudo para a avaliação da insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial.  
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade para este colaborador nesta unidade 
municipal não é possível, a não ser que o servidor passe a laborar em outro cargo 
e/ou unidade municipal em que a insalubridade não tenha sido caracterizada. Por 
exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Lembramos que a insalubridade é 
indevida no caso da neutralização do agente insalubre. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.10 – UNIDADE MUNICIPAL: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

IDENTIFICAÇÃO: Vigilância Epidemiológica 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Guia Lopes, s/n°, Jardim Ouro Verde, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/08/2017; 30/08/2017 e 28/11/2017 
 

PLANILHA: 
6.2.10.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Epidemiológica 
CARGO/FUNÇÃO: Agente de Combate de Endemias 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017; 30/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Agente de Combate a Endemias podem ser desenvolvidas internamente e 
externamente à Vigilância Epidemiológica: 
Vigilância Epidemiológica: construção em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura; ventilação 
natural com temperatura de 24,4°C durante os levantamentos variável de acordo com as condições 
climáticas locais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 199,5 lux e 1100,0 
lux nas mesas de trabalho. A estrutura física do prédio contemplava uma sala ampla com divisória 
de PVC para almoxarifado e laboratório de endemias; cozinha; banheiros de uso dos funcionários e 
uma despensa para materiais e equipamentos de campo. O espaço dispunha de mesas e cadeiras 
para uso de computador, análises microscópicas, preparo de amostras e desempenho de outras 
atribuições administrativas necessárias para o bom andamento da unidade municipal. A Vigilância 
Epidemiológica não é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana (hospitais, 
serviços de emergência, ambulatórios e outros) e embora tenha um laboratório, este não é destinado 
ao preparo de soro, vacinas e outros produtos e nem é para análises clínicas e histopatologia, não 
se enquadrando, pois, o estabelecimento como uma das condições do anexo 14 da norma 
regulamentadora NR 15 para caracterização da insalubridade em grau médio (20%) ou em grau 
máximo (40%) por agentes biológicos. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Epidemiológica possuem características diversas 
conforme o local de trabalho, tais como: residências, terrenos e prédios públicos e particulares e 
outras áreas suspeitas ou não de foco de animais peçonhentos e transmissores de doenças. O 
deslocamento poderá ser realizado a pé, bicicleta ou algum outro meio particular de transporte. 
Diariamente, faz uso de uma bolsa em lona de uma alça para o transporte de prancheta, fichas, 
frasquinho, caneta, lápis, larvicidas, etc, percorrendo em média de 25 a 30 casas a pé, com cada 
agente responsável por uma faixa da cidade. Ocasionalmente (média de 12 aplicações por mês, 
máximo de 20 dias por mês quando há muita notificação por até 6 horas diárias), quando se tem 
notificação de dengue, faz uso de pulverizador tipo bomba costal Kawasaki com motor a gasolina, 
sendo este trabalho realizado em dupla. Poderá também fazer uso do pulverizador manual Guarany 
com borrifações de ponto estratégicas. Uma vez por mês, participa de coleta de pneus em caminhões 
que são armazenados na oficina pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O Agente de Combate a Endemias poderá: executar, prevenir e complementar tratamento de saúde, 
efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo 
de difundir noções gerais sobre saúde; realizar levantamentos de problemas junto à comunidade 
através de visitas domiciliares e quando necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde; 
coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a 
parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos 
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procedimentos necessários ao controle da saúde; executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou 
para menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 64,6 a 104,4 dB(A) com 
média de 91,7 dB(A) 

Pulverizador Kawasaki 
a motor Habitual 

Quími
cos 

Carbamato, 
Piretrinas, 

Piretróides e 
Organofosforados 

Qualitativa Inseticidas Habitual 

Bioló-
gicos Vírus e bactérias Qualitativa Amostras coletadas 

nas visitas domiciliares Habitual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Pulverizadores dos bloqueios estavam em boas condições de uso não apresentavam 

problemas de vazamento. 
• Os serviços de bloqueio são realizados nos horários com menor amplitude térmica e ventos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030). 
• Respirador purificador de ar tipo peça inteira (CA 17710) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Manual de Procedimentos de Segurança em Controle de Vetores. 
• PCA (Programa de Conservação Auditiva). 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação e impacto 
de materiais; boné ou touca árabe; protetor auricular com atenuação mínimia (NRRf) de 24,4 dB; 
protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida. Durante pulverização, fazer uso de 
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conjunto hidro-repelente (macacão ou calça + camisa e touca); máscara facial com filtro; óculos; 
luvas nitrílicas; bota cano alto; protetor auricular atenuação mínima de 25 dB. No caso do inseticida 
Sumilary 0,5 G de composição granulado, fazer uso de luva nitrílica. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Isolamento e sinalização das áreas de trabalho nos serviços de trânsito com cancelas; cones 

e fitas para evitar acidentes de trânsito. 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda 
de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou 

cotoveleiras sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em 
gel (este último em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Os equipamentos motorizados e qualquer outro para a aplicação de inseticidas deverão 
estar acompanhados de manual de uso e o usuário deverá estar treinado e ter pleno conhecimento 
desses equipamentos. 

• Entre as medidas de segurança no uso do pulverizador, temos: recipiente de solução [tampa 
bem fechada e apertada; abastecimento até o limite indicado em superfície plana]; tanque de 
combustível [não derramar combustível e não encher até a borda durante o abastecimento; 
abastecer sobre superfície plana; fechar bem a tampa]; manutenção e conserto só por empresa 
especializada; não operar a máquina perto de pessoas ou animais; desligar a máquina antes de tirar 
das costas; não pode ser funcionada em locais fechados ou mal ventilados; preparo de soluções em 
local arejado; fazer uso de todos os EPIs antes de manusear a máquina; treinamento do operador e 
demais medidas previstas em manual do fabricante que deverá estar a disposição do operador. 

• FISPQ e Ficha de Emergência de todos os produtos utilizados na unidade municipal. 
• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 

atuação. 
• Instalação de ar condicionado em todos os ambientes internos para maior conforto de 

funcionários e de pacientes. 
• A operação de pulverizadores deverá ser realizada exclusivamente por operadores 

capacitados e qualificados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos fabricantes.  
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
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levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído havia exposição média a ruído de 91,7 dB(A) em função do 
pulverizador sem proteção auricular, logo, acima do limite de tolerância e insalubre. O 
uso de protetor auricular para exposições a partir de 80 dB(A) é obrigatório e pode´ra 
ser suficiente para neutralização da insalubridade por ruído. 
 Agentes Químicos: havia o contato habitual com agentes químicos 

(carbamatos, piretróides, piretrinas e organofosforados) presentes em inseticidas 
utilizados no combate a vetores transmissores de doenças sem o devido uso de EPIs.  
 Agentes Biológicos: ocorria o contato com material biológico durante a coleta 

e análise de amostras para avaliação epidemiológica, não sendo, porém, nenhum 
deles, enquadrado dentro das condicionantes para caracterização da insalubridade 
em grau máximo (40%) ou em grau médio (20%). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
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min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, com os resultados apontados na planilha acima, havia exposição ao 
ruído acima do limite de tolerância apontado, sem a devida proteção, caracterizando 
a insalubridade em grau médio (20%) por ruído. A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista 
jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: no anexo 13 da norma regulamentador NR 15 do MTE, 

aprovada através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 3.214 de 
08/06/1978, o emprego de defensivos (inseticidas) organofosforados sem a devida 
proteção, caracteriza a insalubridade em grau médio (20%), não havendo, neste caso, 
limite de exposição para esta caracterização. 
 Agentes Biológicos: as situações observadas nos levantamentos ambientais 

realizados durante as diligências não se enquadram entre aquelas previstas no anexo 
14 da norma regulamentadora NR 15 do MTE para caracterização da insalubridade 
por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

C1) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA SEM 
A PROTEÇÃO NECESSÁRIA. 
 

C2) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EMPREGO DE DEFENSIVO (INSETICIDA) ORGANOFOSFORADO SEM A 
PROTEÇÃO NECESSÁRIA. 
 

CONCLUSÃO FINAL: As insalubridades em grau médio por exposição ao ruído acima 
do limite de tolerância e por emprego de defensivo organofosforado sem as proteções 
necessárias não são cumulativas. Logo, atividade ENQUADRADA COMO 
INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DO 
LIMITE DE TOLERÂNCIA OU POR EMPREGO DE DEFENSIVO 
ORGANOFOSFORADO SEM AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA expõe o colaborador aos agentes 
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de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades foram classificadas como 
insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA OU POR EMPREGO DE DEFENSIVO 
ORGANOFOSFORADO SEM AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente de Combate de Endemias 
exercendo as atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade (por ruído ou agentes químicos) para 
este colaborador nesta unidade municipal é possível desde que as medidas de 
proteção individual (uso de EPIs) sugeridos na planilha acima sejam aplicadas, sendo 
obrigatório o uso destes EPIs, precedidos dos treinamentos. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.10.2 
UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Epidemiológica 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços de Saúde 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017; 30/08/2017 e 28/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Auxiliar de Serviços de Saúde eram desenvolvidas internamente e externamente à 
Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária: 
Vigilância Epidemiológica: construção em alvenaria, piso cerâmico, laje de cobertura; ventilação natural 
com temperatura de 24,4°C durante os levantamentos variável de acordo com as condições climáticas 
locais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 199,5 lux e 1100,0 lux nas mesas de 
trabalho. A estrutura física do prédio contemplava uma sala ampla com divisória de PVC para almoxarifado 
e laboratório de endemias; cozinha; banheiros de uso dos funcionários e uma despensa para materiais e 
equipamentos de campo. O espaço dispunha de mesas e cadeiras para uso de computador, análises 
microscópicas, preparo de amostras e desempenho de outras atribuições administrativas necessárias 
para o bom andamento da unidade municipal. A Vigilância Epidemiológica não é um estabelecimento 
destinado aos cuidados da saúde humana (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros) e 
embora tenha um laboratório, este não é destinado ao preparo de soro, vacinas e outros produtos e nem 
é para análises clínicas e histopatologia, não se enquadrando, pois, o estabelecimento como uma das 
condições do anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 para caracterização da insalubridade em grau 
médio (20%) ou em grau máximo (40%) por agentes biológicos. 
 

Vigilância Sanitária: construção na rua Coronel Camisão, n° 20, Jardim Ouro Verde, em alvenaria, piso 
cerâmico, forro de madeira; ventilação natural e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C e 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) de 130,8 lux na mesa de trabalho. A estrutura física 
do prédio contemplava duas salas para uso dos fiscais e atendimento público; copa e banheiro de uso 
dos funcionários. O espaço dispunha de mesas e cadeiras para uso de computador, atendimento público 
e desempenho das demais atribuições do cargo. Essa unidade municipal não era destinada aos cuidados 
da saúde humana (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros), não se enquadrando, pois, 
o estabelecimento como uma das condições do anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 para 
caracterização da insalubridade em grau médio (20%) ou em grau máximo (40%) por agentes biológicos. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Epidemiológica possuem características diversas 
conforme o local de trabalho, tais como: residências, terrenos e prédios públicos e particulares e outras 
áreas suspeitas ou não de foco de animais peçonhentos e transmissores de doenças. O deslocamento 
poderá ser realizado a pé, bicicleta ou algum outro meio particular de transporte. Diariamente, faz uso de 
uma bolsa em lona de uma alça para o transporte de prancheta, fichas, frasquinho, caneta, lápis, 
larvicidas, etc, percorrendo em média de 25 a 30 casas a pé, com cada agente responsável por uma faixa 
da cidade. Ocasionalmente (média de 12 aplicações por mês, máximo de 20 dias por mês quando há 
muita notificação por até 6 horas diárias), quando se tem notificação de dengue, faz uso de pulverizador 
tipo bomba costal Kawasaki com motor a gasolina, sendo este trabalho realizado em dupla. Poderá 
também fazer uso do pulverizador manual Guarany com borrifações de ponto estratégicas. Uma vez por 
mês, participa de coleta de pneus em caminhões que são armazenados na oficina pertencente a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A Auxiliar de Serviços de Saúde, Célia Correa de Mello coordenava o setor de Vigilância Epidemiológica; 
cuidava da parte burocrática e administrativa e da entrega de medicamentos para os pacientes portadores 
de HIV, Hepatite, Hanseníase, Tuberculose, etc e fazia o trabalho de campo no combate de endemias, 
podendo: executar, prevenir e complementar tratamento de saúde, efetuando os devidos 
acompanhamentos de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais 
sobre saúde; realizar levantamentos de problemas junto à comunidade através de visitas domiciliares e 
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quando necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde; coordenar e participar de campanhas 
educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários 
informativos e orientando a comunidade nos procedimentos necessários ao controle da saúde; executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Calor 28,5°C para mais ou 
para menos Solar Habitual 

Radiação solar Qualitativa Solar Habitual 

Ruído 64,6 a 104,4 dB(A) com 
média de 91,7 dB(A) 

Pulverizador Kawasaki 
a motor Habitual 

Quími
cos 

Carbamato, Piretrinas, 
Piretróides e 

Organofosforados 
Qualitativa Inseticidas Habitual 

Bioló-
gicos Vírus e bactérias Qualitativa Amostras coletadas 

nas visitas domiciliares Habitual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Pulverizadores estavam em boas condições de uso não apresentavam problemas de vazamento. 
• Os serviços de bloqueio são realizados nos horários com menor amplitude térmica e ventos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 13030). 
• Respirador purificador de ar tipo peça inteira (CA 17710) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Manual de Procedimentos de Segurança em Controle de Vetores. 
• PCA (Programa de Conservação Auditiva). 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares e 

melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e funcionamento), 

sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de Bombeiros vêm sendo 
cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos de 
segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação e impacto de 
materiais; boné ou touca árabe; protetor auricular com atenuação mínimia (NRRf) de 24,4 dB; protetor 
solar; botina de segurança; camisa manga comprida. Durante pulverização, fazer uso de conjunto hidro-
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repelente (macacão ou calça + camisa e touca); máscara facial com filtro; óculos; luvas nitrílicas; bota 
cano alto; protetor auricular atenuação mínima de 25 dB. No caso do inseticida Sumilary 0,5 G de 
composição granulado, fazer uso de luva nitrílica. 

• Treinamento de segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes. 
• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de Riscos 

(APR) para cada atividade realizada. 
• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. Acrescentar 

copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 
• Priorizar os serviços externos nos horários com menor amplitude térmica. 
• Isolamento e sinalização das áreas de trabalho nos serviços de trânsito com cancelas; cones e 

fitas para evitar acidentes de trânsito. 
• O empregador deverá vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato 

nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos 
em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos da unidade da saúde com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras 

sem existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o uso 
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos e bebidas 
nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados 
abertos. 

• Os equipamentos motorizados e qualquer outro para a aplicação de inseticidas deverão estar 
acompanhados de manual de uso e o usuário deverá estar treinado no uso do mesmo. 

• Entre as medidas de segurança no uso do pulverizador, temos: recipiente de solução [tampa bem 
fechada e apertada; abastecimento até o limite indicado em superfície plana]; tanque de combustível [não 
derramar combustível e não encher até a borda durante o abastecimento; abastecer sobre superfície 
plana; fechar bem a tampa]; manutenção e conserto só por empresa especializada; não operar a máquina 
perto de pessoas ou animais; desligar a máquina antes de tirar das costas; não pode ser funcionada em 
locais fechados ou mal ventilados; preparo de soluções em local arejado; fazer uso de todos os EPIs antes 
de manusear a máquina; treinamento do operador e demais medidas previstas em manual do fabricante 
que deverá estar a disposição do operador. 

• FISPQ e Ficha de Emergência de todos os produtos utilizados na unidade municipal. 
• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de atuação. 
• Instalação de ar condicionado nos ambientes internos para maior conforto dos funcionários. 
• A operação de pulverizadores deverá ser realizada exclusivamente por operadores capacitados e 

qualificados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelos fabricantes.  
• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Elaborar o PCMSO e monitorar a saúde do colaborador conforme este programa. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do levantamento desses riscos 
e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, umidade relativa, equipamentos de 
trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias à 
proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma vez, 
que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação ao calor, esta exposição ocorre em dias de 

maiores amplitudes térmicas locais, variando para mais ou para menos de acordo com 
as condições climáticas, horário e local de prestação do serviço. Não existe fonte 
artificial de calor, de modo que amplitudes térmicas elevadas se dão em função da 
localização geográfica e não por circunstâncias de trabalho. Em relação a radiação 
solar, a exposição se dá em maior grau em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade 
e em áreas com pouca proteção solar (coberturas prediais e copas de árvores). A 
avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e não 
existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este agente. 
Em relação ao ruído havia exposição média a ruído de 91,7 dB(A) em função do 
pulverizador sem proteção auricular, logo, acima do limite de tolerância e insalubre. O 
uso de protetor auricular para exposições a partir de 80 dB(A) é obrigatório e pode´ra 
ser suficiente para neutralização da insalubridade por ruído. 
 Agentes Químicos: havia o contato habitual com agentes químicos 

(carbamatos, piretróides, piretrinas e organofosforados) presentes em inseticidas 
utilizados no combate a vetores transmissores de doenças sem o devido uso de EPIs.  
 Agentes Biológicos: ocorria o contato com material biológico durante a coleta 

e análise de amostras para avaliação epidemiológica, não sendo, porém, nenhum 
deles, enquadrado dentro das condicionantes para caracterização da insalubridade 
em grau máximo (40%) ou em grau médio (20%). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. Os limites de 
tolerância previstos variam de acordo com o tempo de exposição ao ruído [85 dB(A) 
por 8 hs; 86 dB(A) por 7 hs; 87 dB(A) por 6 hs; 86 dB(A) por 5 hs; 90 dB(A) por 4 hs; 
91 dB(A) por 3 hs e 30 min; 92 dB(A) por 3 hs; 93 dB(A) por 2 hs e 40 min; 94 dB(A) 
por 2 hs e 15 min; 95 dB(A) por 2 hs; 96 dB(A) por 1 h e 40 min; 98 dB(A) por 1 h e 15 
min; 100 dB(A) por 1 h; 102 dB(A) por 45 min; 104 dB(A) por 35 min; 105 dB(A) por 
30 min; 110 dB(A) por 15 min; 112 dB(A) e 115 dB(A) por 7 min]. Pela dosimetria de 
ruído realizada, com os resultados apontados na planilha acima, havia exposição ao 
ruído acima do limite de tolerância apontado, sem a devida proteção, caracterizando 
a insalubridade em grau médio (20%) por ruído. A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
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NR-15 do Ministério do Trabalho. De acordo com Saliba, T.M (2013), do ponto de vista 
jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o enquadramento como 
insalubre na exposição a raios solares (orientação jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
Embora este colaborador labore em áreas externas sujeitas a temperaturas elevadas 
em virtude das condições climáticas na maior parte do ano, esta fonte de calor é 
natural (radiação solar) e não artificial (fornos ou fogões, por exemplo). Essa 
exposição a temperaturas elevadas deverá ocorrer mesmo em períodos de descanso 
e folgas e se dá principalmente em função da localização geográfica do município em 
que este colaborador reside. Esta exposição é inclusive considerada sem importância 
pelo Ministério do Previdência que para caracterização da aposentadoria especial, 
exige exposição a fonte artificial de calor, desconsiderando as fontes naturais. Assim, 
não fica caracterizada a insalubridade por nenhum dos agentes físicos. 
 Agentes Químicos: no anexo 13 da norma regulamentador NR 15 do MTE, 

aprovada através Lei N° 6.514 de 22/12/1977 que rege a Portaria N° 3.214 de 
08/06/1978, o emprego de defensivos (inseticidas) organofosforados sem a devida 
proteção, caracteriza a insalubridade em grau médio (20%), não havendo, neste caso, 
limite de exposição para esta caracterização. 
 Agentes Biológicos: as situações observadas nos levantamentos ambientais 

realizados durante as diligências não se enquadram entre aquelas previstas no anexo 
14 da norma regulamentadora NR 15 do MTE para caracterização da insalubridade 
por agentes biológicos. 

c) Conclusão: 

C1) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) EM 
FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA SEM 
A PROTEÇÃO NECESSÁRIA. 
 

C2) Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR 
EMPREGO DE DEFENSIVO (INSETICIDA) ORGANOFOSFORADO SEM A 
PROTEÇÃO NECESSÁRIA. 
 

CONCLUSÃO FINAL: As insalubridades em grau médio por exposição ao ruído acima 
do limite de tolerância e por emprego de defensivo organofosforado sem as proteções 
necessárias não são cumulativas. Logo, atividade ENQUADRADA COMO 
INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%) POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO ACIMA DO 
LIMITE DE TOLERÂNCIA OU POR EMPREGO DE DEFENSIVO 
ORGANOFOSFORADO SEM AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE na 
unidade municipal VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades foram classificadas como 
insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

Conforme colocado por Saliba, T.M (2013), a Súmula n° 198 do Superior 
Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia caracterizar a atividade como 
insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria especial, mesmo que a atividade 
não conste do regulamento previdenciário. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 
ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA OU POR EMPREGO DE DEFENSIVO 
ORGANOFOSFORADO SEM AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Auxiliar de Serviço de Saúde exercendo as 
atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Observação 3: a neutralização da insalubridade (por ruído ou agentes químicos) para 
este colaborador nesta unidade municipal é possível desde que as medidas de 
proteção individual (uso de EPIs) sugeridos na planilha acima sejam aplicadas, sendo 
obrigatório o uso destes EPIs, precedidos dos treinamentos. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.2.11 – UNIDADE MUNICIPAL: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

IDENTIFICAÇÃO: Vigilância Sanitária 
ATIVIDADE: Serviços de Saúde 
ENDEREÇO: Rua Coronel Camisão, n° 20, Jardim Ouro Verde, Nioaque MS 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/08/2017 e 30/08/2017 
 

PLANILHA: 
6.2.11.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Sanitária 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Fiscal de Vigilância Sanitária 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Agente Fiscal de Vigilância Sanitária podem ser desenvolvidas internamente e 
externamente à Vigilância Sanitária: 
Vigilância Sanitária: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira; ventilação natural 
e artificial (ar condicionado e ventilador de teto) com temperatura de 23,8°C regulada pelo servidor 
durante os levantamentos ambientais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 
103,1 lux e 148,0 lux nas mesas de trabalho. A estrutura física do prédio contemplava duas salas 
com mesas e cadeiras com computadores para uso das equipes de trabalho no atendimento 
presencial, telefônico e demais atribuições administrativas, burocráticas e técnicas exigidas no setor; 
copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários e banheiros de uso dos funcionários. A 
Vigilância Sanitária não é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana e nem de 
animais (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros). Embora exista um canil anexo 
ao prédio principal, local para permanência temporária de animais, aplicação de vacinas e 
eutanásias, o acesso e permanência de funcionários no local não ocorre de forma permanente, mas, 
apenas eventual. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Sanitária são em geral prédios comerciais com 
venda e/ou consumo de produtos alimentícios, unidades públicas e particulares de saúde, estética, 
industriais, feiras livres, etc. O trânsito externo em áreas urbanas e rurais deve ocorrer em veículos 
da Vigilância Sanitária (carro ou moto). Eventualmente, são recolhidas amostras de materiais, 
produtos e água que são enviadas para avaliação em laboratórios do município de Campo Grande 
MS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com a Prefeitura, o Agente Fiscal de Vigilância Sanitária poderá: visitar periodicamente 
estabelecimentos do comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em estabelecimentos 
comerciais e industriais; orientar e determinar ações para pronta solução de irregularidades; 
providenciar a retirada de produtos que apresentem condições impróprias ao consumo; vistoriar 
boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Pela Lei 
Municipal n° 2300/2010, para instituição do Código Sanitário Municipal e outras providências, o 
Agente Fiscal de Vigilância Sanitária poderá: atuar no órgão de vigilância sanitária (alvarás 
sanitários, tendo como meta a visita de dois estabelecimentos comerciais por dia) e também 
desempenha de função no setor de zoonoses (vacinação de animais e eutanásia), órgão atrelado a 
vigilância sanitária municipal com funções específicas deste cargo elencadas na lei de criação de 
vigilância sanitária municipal. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus e 
bactérias Qualitativa Amostras de produtos, materiais e água 

recolhidos em visitas; animais; etc. Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Uso de sacos, caixas e gaiola para o transporte de animais perigosos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: botina de segurança; camisa manga comprida; 
máscara PFF1 e luva de procedimentos (luva látex descartável). No caso de auxílio aos veterinários 
na eutanásia ou vacinas, fazer uso de: óculos de proteção; luva látex descartável; luva antimordida 
de cães (luva + mangote); perneira anti cobra (serve para qualquer animal), avental de silicone. 

• Fazer uso de cambão ou enforcadeira ou guia; focinheira; caixas transportadoras e pedir 
auxílio do proprietário do animal, no caso de animais mais agressivos ou ariscos. 

• PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) visando o descarte, 
o acondicionamento, o abrigo temporário e a destinação ambientalmente correta dos resíduos de 
serviços de saúde. As lixeiras devem ser com tampas e pedal para evitar o contato manual com as 
mesmas. 

• O reencape de agulhas dever ser proibido e estas devem ser descartadas imediatamente 
pelos próprios profissionais de saúde que fizeram a sua utilização em lixeiras descarpack. 

• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes de acordo com 
o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 
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• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 

trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos no canil com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem 

existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 

• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: não evidenciados.  
 Agentes Biológicos: eventualmente, ocorria o contato com material biológico 

durante a coleta de amostras (produtos, materiais, água, etc) ou com animais para 
vacina ou eutanásia. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Químicos: anexos 11, 12 e 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Não enquadrado nestes anexos. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque neste cargo, não havia o contato do colaborador com pacientes em 
isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções 
de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado neste caso porque esta não é 
uma situação permanente e sim eventual]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nesta situação porque o colaborador não 
laborava nestes estabelecimentos. O acesso a estes locais era apenas eventual para 
os casos de fiscalização]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois o contato com animais nestes locais era apenas 
eventual. Durante as diligências, foram informadas uma média de 25 a 30 vacinas de 
cães e gatos ao mês (média da 1 por dia) e cerca de 5 eutanásias mensais (uma a 
cada 6 dias em média) indicando contato eventual e não permanente. A Vigilância 
Sanitária deste município não tinha um Centro de Controle de Zoonoses, como por 
exemplo, o que ocorre no município de Campo Grande, em que o contato com animais 
ocorre de modo permanente e não eventual]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Havia um canil na Vigilância Sanitária que não é o mesmo que estábulo 
(para cavalos e bois) e cavalariça (para cavalos e outros equinos). Além do mais, não 
existe trabalho contínuo nestes locais, que vez ou outra, havia algum animal]; 8) 
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resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, não havia contato permanente com resíduos de animais deteriorados. 
Esta situação, se ocorria e quando ocorria, era apenas eventual]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA não ocorre nas situações 
de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Agente Fiscal de Vigilância Sanitária 
exercendo as atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.11.2 
UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Sanitária 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Vigilância Sanitária 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Coordenador de Vigilância Sanitária podem ser desenvolvidas internamente e 
externamente à Vigilância Sanitária: 
Vigilância Sanitária: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira; ventilação natural 
e artificial (ar condicionado e ventilador de teto) com temperatura de 23,8°C regulada pelo servidor 
durante os levantamentos ambientais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 
103,1 lux e 148,0 lux nas mesas de trabalho. A estrutura física do prédio contemplava duas salas 
com mesas e cadeiras com computadores para uso das equipes de trabalho no atendimento 
presencial, telefônico e demais atribuições administrativas, burocráticas e técnicas exigidas no setor; 
copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários e banheiros de uso dos funcionários. A 
Vigilância Sanitária não é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana e nem de 
animais (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros). Embora exista um canil anexo 
ao prédio principal, local para permanência temporária de animais, aplicação de vacinas e 
eutanásias, o acesso e permanência de funcionários no local não ocorre de forma permanente, mas, 
apenas eventual. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Sanitária são em geral prédios comerciais com 
venda e/ou consumo de produtos alimentícios, unidades públicas e particulares de saúde, estética, 
industriais, feiras livres, etc. O trânsito externo em áreas urbanas e rurais deve ocorrer em veículos 
da Vigilância Sanitária (carro ou moto). Eventualmente, são recolhidas amostras de materiais, 
produtos e água que são enviadas para avaliação em laboratórios do município de Campo Grande 
MS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Coordenar o setor de Vigilância Sanitária e laborar como agente de fiscalização sanitária podendo: 
visitar periodicamente estabelecimentos do comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em 
estabelecimentos comerciais e industriais; orientar e determinar ações para pronta solução de 
irregularidades; providenciar a retirada de produtos que apresentem condições impróprias ao 
consumo; vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de 
suas atividades; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. Pela Lei Municipal n° 2300/2010, para instituição do Código Sanitário Municipal e outras 
providências, o Agente Fiscal de Vigilância Sanitária poderá: atuar no órgão de vigilância sanitária 
(alvarás sanitários, tendo como meta a visita de dois estabelecimentos comerciais por dia) e também 
desempenha de função no setor de zoonoses (vacinação de animais e eutanásia), órgão atrelado a 
vigilância sanitária municipal com funções específicas deste cargo elencadas na lei de criação de 
vigilância sanitária municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus e 
bactérias Qualitativa Amostras de produtos, materiais e água 

recolhidos em visitas; animais; etc. Eventual 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Uso de sacos, caixas e gaiola para o transporte de animais perigosos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: botina de segurança; camisa manga comprida; 
máscara PFF1 e luva de procedimentos (luva látex descartável). No caso de auxílio aos veterinários 
na eutanásia ou vacinas, fazer uso de: óculos de proteção; luva látex descartável; luva antimordida 
de cães (luva + mangote); perneira anti cobra (serve para qualquer animal), avental de silicone. 

• Fazer uso de cambão ou enforcadeira ou guia; focinheira; caixas transportadoras e pedir 
auxílio do proprietário do animal, no caso de animais mais agressivos ou ariscos. 

• PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) visando o descarte, 
o acondicionamento, o abrigo temporário e a destinação ambientalmente correta dos resíduos de 
serviços de saúde. As lixeiras devem ser com tampas e pedal para evitar o contato manual com as 
mesmas. 

• O reencape de agulhas dever ser proibido e estas devem ser descartadas imediatamente 
pelos próprios profissionais de saúde que fizeram a sua utilização em lixeiras descarpack. 

• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes de acordo com 
o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos no canil com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem 

existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 
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• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 

uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: não evidenciados.  
 Agentes Biológicos: eventualmente, ocorria o contato com material biológico 

durante a coleta de amostras (produtos, materiais, água, etc) ou com animais para 
vacina ou eutanásia. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Químicos: anexos 11, 12 e 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque neste cargo, não havia o contato do colaborador com pacientes em 
isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções 
de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
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tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado neste caso porque esta não é 
uma situação permanente e sim eventual]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nesta situação porque o colaborador não 
laborava nestes estabelecimentos. O acesso a estes locais era apenas eventual para 
os casos de fiscalização]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois o contato com animais nestes locais era apenas 
eventual. Durante as diligências, foram informadas uma média de 25 a 30 vacinas de 
cães e gatos ao mês (média da 1 por dia) e cerca de 5 eutanásias mensais (uma a 
cada 6 dias em média) indicando contato eventual e não permanente. A Vigilância 
Sanitária deste município não tinha um Centro de Controle de Zoonoses, como por 
exemplo, o que ocorre no município de Campo Grande, em que o contato com animais 
ocorre de modo permanente e não eventual]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Havia um canil na Vigilância Sanitária que não é o mesmo que estábulo 
(para cavalos e bois) e cavalariça (para cavalos e outros equinos). Além do mais, não 
existe trabalho contínuo nestes locais, que vez ou outra, havia algum animal]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, não havia contato permanente com resíduos de animais deteriorados. 
Esta situação, se ocorria e quando ocorria, era apenas eventual]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA não ocorre nas situações 
de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA SANITÁRIA não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Coordenador de Vigilância Sanitária 
exercendo as atividades descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.11.3 
UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Sanitária 
CARGO/FUNÇÃO: Médico Veterinário 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Médico Veterinário podem ser desenvolvidas internamente e externamente à 
Vigilância Sanitária: 
Vigilância Sanitária: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira; ventilação natural 
e artificial (ar condicionado e ventilador de teto) com temperatura de 23,8°C regulada pelo servidor 
durante os levantamentos ambientais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 
103,1 lux e 148,0 lux nas mesas de trabalho. A estrutura física do prédio contemplava duas salas 
com mesas e cadeiras com computadores para uso das equipes de trabalho no atendimento 
presencial, telefônico e demais atribuições administrativas, burocráticas e técnicas exigidas no setor; 
copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários e banheiros de uso dos funcionários. A 
Vigilância Sanitária não é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana e nem de 
animais (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros). Embora exista um canil anexo 
ao prédio principal, local para permanência temporária de animais, aplicação de vacinas e 
eutanásias, o acesso e permanência de funcionários no local não ocorre de forma permanente, mas, 
apenas eventual. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Sanitária são em geral prédios comerciais com 
venda e/ou consumo de produtos alimentícios, unidades públicas e particulares de saúde, estética, 
industriais, feiras livres, etc. O trânsito externo em áreas urbanas e rurais deve ocorrer em veículos 
da Vigilância Sanitária (carro ou moto). Eventualmente, são recolhidas amostras de materiais, 
produtos e água que são enviadas para avaliação em laboratórios do município de Campo Grande 
MS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Médico Veterinário poderá: Executar programas de vacinação de 
animais; proceder vistorias e inspeções de abatedouros municipais; colaborar nas campanhas de 
apreensão de animais nas vias públicas; proceder aos exames necessários e aplicações de vacinas; 
fornecer atestados de vacinação e de inspeção sanitária; executar programas de defesa sanitária; 
prestar assessoramento, assistência, orientação a projetos agropecuários; fornecer dados 
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de 
sua área de competência; e executar outras atividades compatíveis com o cargo. Pela Lei Municipal 
n° 2300/2010, o Médico Veterinário poderá: atuar no órgão de vigilância sanitária e também 
desempenhar função no setor de zoonoses, órgão atrelado a vigilância sanitária municipal com 
funções específicas deste cargo elencadas na lei de criação da vigilância sanitária municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus e 
bactérias Qualitativa Amostras de produtos, materiais e água 

recolhidos em visitas; animais; etc. Eventual 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Uso de sacos, caixas e gaiola para o transporte de animais perigosos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: botina de segurança; camisa manga comprida; 
máscara PFF1 e luva de procedimentos (luva látex descartável). No caso de auxílio aos veterinários 
na eutanásia ou vacinas, fazer uso de: óculos de proteção; luva látex descartável; luva antimordida 
de cães (luva + mangote); perneira anti cobra (serve para qualquer animal), avental de silicone. 

• Fazer uso de cambão ou enforcadeira ou guia; focinheira; caixas transportadoras e pedir 
auxílio do proprietário do animal, no caso de animais mais agressivos ou ariscos. 

• PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) visando o descarte, 
o acondicionamento, o abrigo temporário e a destinação ambientalmente correta dos resíduos de 
serviços de saúde. As lixeiras devem ser com tampas e pedal para evitar o contato manual com as 
mesmas. 

• O reencape de agulhas dever ser proibido e estas devem ser descartadas imediatamente 
pelos próprios profissionais de saúde que fizeram a sua utilização em lixeiras descarpack. 

• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes de acordo com 
o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos no canil com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem 

existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 



 
 
 

795 
• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 

uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO VETERINÁRIO na unidade municipal 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: não evidenciados.  
 Agentes Biológicos: eventualmente, ocorria o contato com material biológico 

durante a coleta de amostras (produtos, materiais, água, etc) ou com animais para 
vacina ou eutanásia. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Químicos: anexos 11, 12 e 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque neste cargo, não havia o contato do colaborador com pacientes em 
isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções 
de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado neste caso porque esta não é 
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uma situação permanente e sim eventual]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nesta situação porque o colaborador não 
laborava nestes estabelecimentos. O acesso a estes locais era apenas eventual para 
os casos de fiscalização]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois o contato com animais nestes locais era apenas 
eventual. Durante as diligências, foram informadas uma média de 25 a 30 vacinas de 
cães e gatos ao mês (média da 1 por dia) e cerca de 5 eutanásias mensais (uma a 
cada 6 dias em média) indicando contato eventual e não permanente. A Vigilância 
Sanitária deste município não tinha um Centro de Controle de Zoonoses, como por 
exemplo, o que ocorre no município de Campo Grande, em que o contato com animais 
ocorre de modo permanente e não eventual]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Havia um canil na Vigilância Sanitária que não é o mesmo que estábulo 
(para cavalos e bois) e cavalariça (para cavalos e outros equinos). Além do mais, não 
existe trabalho contínuo nestes locais, que vez ou outra, havia algum animal]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, não havia contato permanente com resíduos de animais deteriorados. 
Esta situação, se ocorria e quando ocorria, era apenas eventual]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO VETERINÁRIO na unidade municipal 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MÉDICO VETERINÁRIO na unidade municipal 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
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código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Médico Veterinário exercendo as atividades 
descritas na planilha acima para esta unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 

6.2.11.4 
UNIDADE MUNICIPAL: Vigilância Sanitária 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 29/08/2017 e 30/08/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Vigia que laborava como Agente Fiscal de Vigilância Sanitária podem ser 
desenvolvidas internamente e externamente à Vigilância Sanitária: 
Vigilância Sanitária: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira; ventilação natural 
e artificial (ar condicionado e ventilador de teto) com temperatura de 23,8°C regulada pelo servidor 
durante os levantamentos ambientais e iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) entre 
103,1 lux e 148,0 lux nas mesas de trabalho. A estrutura física do prédio contemplava duas salas 
com mesas e cadeiras com computadores para uso das equipes de trabalho no atendimento 
presencial, telefônico e demais atribuições administrativas, burocráticas e técnicas exigidas no setor; 
copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários e banheiros de uso dos funcionários. A 
Vigilância Sanitária não é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana e nem de 
animais (hospitais, serviços de emergência, ambulatórios e outros). Embora exista um canil anexo 
ao prédio principal, local para permanência temporária de animais, aplicação de vacinas e 
eutanásias, o acesso e permanência de funcionários no local não ocorre de forma permanente, mas, 
apenas eventual. 
 

Áreas externas: As áreas externas à Vigilância Sanitária são em geral prédios comerciais com 
venda e/ou consumo de produtos alimentícios, unidades públicas e particulares de saúde, estética, 
industriais, feiras livres, etc. O trânsito externo em áreas urbanas e rurais deve ocorrer em veículos 
da Vigilância Sanitária (carro ou moto). Eventualmente, são recolhidas amostras de materiais, 
produtos e água que são enviadas para avaliação em laboratórios do município de Campo Grande 
MS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
De acordo com a Prefeitura, o Agente Fiscal de Vigilância Sanitária poderá: visitar periodicamente 
estabelecimentos do comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em estabelecimentos 
comerciais e industriais; orientar e determinar ações para pronta solução de irregularidades; 
providenciar a retirada de produtos que apresentem condições impróprias ao consumo; vistoriar 
boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Pela Lei 
Municipal n° 2300/2010, para instituição do Código Sanitário Municipal e outras providências, o 
Agente Fiscal de Vigilância Sanitária poderá: atuar no órgão de vigilância sanitária (alvarás 
sanitários, tendo como meta a visita de dois estabelecimentos comerciais por dia) e também 
desempenha de função no setor de zoonoses (vacinação de animais e eutanásia), órgão atrelado a 
vigilância sanitária municipal com funções específicas deste cargo elencadas na lei de criação de 
vigilância sanitária municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS 

AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Não 
consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos 

Vírus e 
bactérias Qualitativa Amostras de produtos, materiais e água 

recolhidos em visitas; animais; etc. Eventual 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 

(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 
• Água potável e fresca. 
• Cadeiras e outros assentos para descanso. 
• Banheiro privativo dos funcionários. 
• Uso de sacos, caixas e gaiola para o transporte de animais perigosos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva látex de procedimentos (CA 30695). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: botina de segurança; camisa manga comprida; 
máscara PFF1 e luva de procedimentos (luva látex descartável). No caso de auxílio aos veterinários 
na eutanásia ou vacinas, fazer uso de: óculos de proteção; luva látex descartável; luva antimordida 
de cães (luva + mangote); perneira anti cobra (serve para qualquer animal), avental de silicone. 

• Fazer uso de cambão ou enforcadeira ou guia; focinheira; caixas transportadoras e pedir 
auxílio do proprietário do animal, no caso de animais mais agressivos ou ariscos. 

• PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) visando o descarte, 
o acondicionamento, o abrigo temporário e a destinação ambientalmente correta dos resíduos de 
serviços de saúde. As lixeiras devem ser com tampas e pedal para evitar o contato manual com as 
mesmas. 

• O reencape de agulhas dever ser proibido e estas devem ser descartadas imediatamente 
pelos próprios profissionais de saúde que fizeram a sua utilização em lixeiras descarpack. 

• Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro Cortantes de acordo com 
o Anexo 3 da norma regulamentadora NR 32 do Ministério do Trabalho. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Vedar o ato de fumar; o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho; o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. 

• Vacinação do colaborador conforme item 32.2.4.17 da norma regulamentadora NR-32 do 
Ministério do Trabalho. 

• Banheiro privativo para funcionários. 
• Pias e lavabos no canil com torneiras do tipo temporizador, sensor ou cotoveleiras sem 

existência de contato manual. Acrescentar sabão líquido, papel toalha e álcool em gel (este último 
em todos os recintos da unidade de saúde para desinfecção das mãos). 
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• Vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos; o ato de fumar; o 

uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho; a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o 
uso de calçados abertos. 

• Limitar o acesso de funcionários ou o acúmulo de funções que não sejam de sua área de 
atuação. 

• Fazer o afastamento imediato de trabalhadores intoxicados e encaminhar o médico. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA QUE LABORAVA COMO AGENTE 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não evidenciados. 
 Agentes Químicos: não evidenciados.  
 Agentes Biológicos: eventualmente, ocorria o contato com material biológico 

durante a coleta de amostras (produtos, materiais, água, etc) ou com animais para 
vacina ou eutanásia. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Químicos: anexos 11, 12 e 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

Não enquadrado nestes anexos. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, porque neste cargo, não havia o contato do colaborador com pacientes em 
isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções 
de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
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tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado neste caso porque esta não é 
uma situação permanente e sim eventual]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se 
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nesta situação porque o colaborador não 
laborava nestes estabelecimentos. O acesso a estes locais era apenas eventual para 
os casos de fiscalização]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação pois o contato com animais nestes locais era apenas 
eventual. Durante as diligências, foram informadas uma média de 25 a 30 vacinas de 
cães e gatos ao mês (média da 1 por dia) e cerca de 5 eutanásias mensais (uma a 
cada 6 dias em média) indicando contato eventual e não permanente. A Vigilância 
Sanitária deste município não tinha um Centro de Controle de Zoonoses, como por 
exemplo, o que ocorre no município de Campo Grande, em que o contato com animais 
ocorre de modo permanente e não eventual]. 3) contato em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios]. 4) laboratórios 
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação visto que não existem estes laboratórios];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Havia um canil na Vigilância Sanitária que não é o mesmo que estábulo 
(para cavalos e bois) e cavalariça (para cavalos e outros equinos). Além do mais, não 
existe trabalho contínuo nestes locais, que vez ou outra, havia algum animal]; 8) 
resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, não havia contato permanente com resíduos de animais deteriorados. 
Esta situação, se ocorria e quando ocorria, era apenas eventual]. 

c) Conclusão: 

Atividade ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA QUE LABORAVA COMO AGENTE 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA QUE LABORAVA COMO AGENTE 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA na unidade municipal VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Este laudo é válido para o Vigia que laborava como Agente Fiscal de 
Vigilância Sanitária exercendo as atividades descritas na planilha acima para esta 
unidade administrativa. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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7 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA (LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO). 

 Eu, Carlos Henrique de Carvalho Oliveira, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, com registro no CREA/MS sob o n° 83.111/D e visto no CREA/MS sob o n° 
12.513, fui responsável por todos os levantamentos ambientais e elaboração deste 
Laudo Pericial de Insalubridade; Periculosidade e Aposentadoria Especial conforme 
registrado em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/MS, anexa ao 
final deste documento no item ANEXOS. 
 Esclareço que as descrições dos cargos, ambientes de trabalho e as 
justificativas técnicas e legais para caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consultadas nos laudos elaborados para os cargos de cada estabelecimento. 
 Este laudo corresponde ao volume 4 de um total de 4 volumes. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018. 
 

 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Agrícola 

Perito Judicial 
CREA MG: 83111/D     Visto CREA MS: 12513 

 
 
 
 

8 – ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


